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 ه6 ةنس ىفوتو 29٠١ ةنس دلو

 ىلاعت هللا همحر

 هيلع قّلعو هل مدقو هققح

 يربص نسح رماع / روتكدلا ذاتسألا

 همولعو يوبتلا ثيدحلا ًذاتسأ ش

 نوناقلاو ةعيرّشلا ةّيلكب ةيمالسإلا تاساردلا مسق سيئرو

 لوألا ءزجلا

 ىلوألا ةعبطلا

 ها 55مل...



 (ةباحّصلا لئاضف نم)

 َّنِم َنوُلْوَأْلا تروقيشسلاو » :ىلاعت هلا لاق ٠

 ٍنَسَحِإِب مُهوُعَبتأ َنيِذلأَو راَصنألَو َنيِرِجهُمْلأ
 متدكَج محل دَعأَو ُهَنَع أوُضرَو َمُجَع هلآ ضد رو

 وقل كِل 'همَبأ آم نيل ُرهتألآ اه ىجَت

 . ١ 4 ُمِظَعْلآ

 :36 هللا وسر لاقو *
 َدُم َعَلَباَم به دُحأ لثم قف أ مُكَدَحَأ نأ ولف .٠ يباحصأ اوُبسَتال)

 " (هفيص الو مهدَحَأ

 :لاقف « ًاموي ًةباحّصلا ٌيرْصَبلا ٌنسحلا ليلجلا ُمامإلا َنيِعِباَتلا ُدّيس ركذو «
 ًاموق « ًافلكت اهّلقأو . املع اهقمْعأو , ًابوُلُق ةّمألا هذه َرْبأ اوناك)
 - مُهلإف ٠ مهقئارطو مهقالخأب اوُهّبَشَتف وهبشتف ؛ و هين ةبحصل هللا مهراتخا

 ” (ميقتسملا يذلا ىلع - ةبغكلا : برو 1

 ١- :ةيآلا « ةبوتلا ةروس 31١٠,.

 يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم « (؟١504) ملسمو ,(7517/8) يراخُبلا هاور -؟ .

 . حيحص هدانسإو 2 (9145١)807/؟ هلضفو ملعلا نايب عماج يف ربلا دبع نبا هاور -*



 « نيلسرملا دّيس دمحم اندّيس ىلع مالسلاو ةالصلاو « نيملاعلا بر هلل دمحلا
 ٠ نيدلا موي ىلا هبحصو هلآ ىلعو

 :دعبو

 - ميلستلا متأو ةالصلا لضفأ هيلع- ميركلا هلوسرل راتخا ىلاعت هللا نإف
 عيمجل ىلعأ ًالثمو 2 محب ىّدتقُي ةمئأ اوناك « اراصنأو نيرحاهم « اباحصأ

 يف لَا عورأ اوبرضو « مالسإلا ءانب يف يقيقحلا مهرْوَدِب اوماقف « نيملسملا
  مهفاوخإل نونيليو  مهئادعأ ىلع نوّدتشي اوناكف « يلمع عقاو ىلا هتمجرت

 اوّدأو «٠ ىوحلا نمو ةينانألا نم اودّرحَت دقو « هناوضرو هللا لضف ىلا نوعلطتيو
 دقو , هلك يرشبلا خيراتلا يف ارّثؤم مهرود ىقبو , مهدعب ءاج نم ىلا هللا َنيد

 نيدلا اذه ةرصُن يف مهينافتو مهصالخإو مهقدص نم ىأر امل مهيلع ىللاعت هللا يأ
 , مداقلا لصفلا يف اقح ال اهضعب ركذنسو « هللا باتك نم عضوم ام ريغ يف ؛

 هنع مهئاضرو مهيلع ىلاعت هئاضر ىلع ّصن يذلا لجو ّرع هلوق ىلا رظنا نكلو
 ٍنَسْحِإب مُهوُعبأَنيذلأَو راَصنألاو َنبِرِجَهْمْلا نو نولوألا توُعبَسلاَو » : هناحبس
 « ةبوثملا هعبتت يذلا ىضّرلا وه مهنع هللا يضَر) 4 ُهَنَع اوُضَرَو َمُهَع هلأ ضر
 « هناحبس هيلإ نانئمطالا وه هللا نع مهاضرو « ةبوثم مركأو ىلعأ هتاذ يف وهو

 ىلع ربصلاو « هئامعن ىلع ركشلاو « هئاضقب نظلا نسحو « هردقب ةقثلاو
 لدابتملا « رماغلا لماشلا ىضرلا وج عيشي كانهو انه ىضّرلاب ريبعتلاو « هئالتبا
 هدابع نم ةراتخملا ةوفصلا هذه نيبو « هناحبس هللا َنْيِب « رداصلا دراولا « رفاولا



 وهو « ىضّرلا مير نولدابي يح -رشبلا نم - ةوفصلا هذه نأش نم عفريو «

 ظافلألا كلمتال وجو نأشو لاح وهو « نوقولخمملا هُديِبَع مهو « ىلعألا مكر

 ُصنلا لالخ نم ىّلجتْسُيو فرْغَتسُي سيو مّسنتي هنكلو « هنع رّيعت نأ ةيرشبلا

 مئادلا مهلاح كلذ 2 لوصوملا سحلاو « حتفتملا بلقلاو علطتملا حوُرلاب ينآرقلا

 ىِرْجَتِوَسْتَج ّمُه َدَعأَو ):هلوق يه ىضرلا اذهل ةمالع مهرظتنت كانهو « مكر عم

 مص و

 كلذو « اذه دعب زوف يأو 4 ُمِظَعْل ٌرْؤقلا َكِلَذ اهب آمف َنيِدِطَح ٌرَهْتألا اه

 . ' (ميظع

 اهب لثمتنو « مهي يدتقنل مهلاوحأو مهرابخأ ةفرعم انيلع امازل ناك اذلو

 « هملاعم حيضوتو « هتيار عفرو « نيّدلا اذه ةمدخ يف ميظع رود نم هب اوماق

 مهلئاضفو مهباسنأو مهرابخأ نيودتب اثيدحو اميدق ءاملعلا ئتعا دقف كلذ لحألو

 اذه يف رفاو ٌبيصن ُهَدْنَم نب قاحسإ نب دمحم ريبكلا مامإلل ناكو « مهلاوحأو

 . ةكرابملا ةلثلا هذه رابخأل عماجلا باتكلا اذه فئصف « لانا

 ةفرعم) مساب باتكلا فرُع دقف « هلاح نع ءيبنُي باتكلا ناونع نإ

 نع مهزييمتو « محي فيرعتلاو « ةباحصلا ءامسأ عمج كلذب ئيعيو « (ةباحصلا

 ريثكل ّلصأ وهف ( هباب يف بتكلا مهأ نم دعي باتكلا اذه نأ كشالو 0 مهريغ

 ضعبي ءافيإ هيف باتكلا اذه رشن نأ ىلا ةفاضالاب « هدعب اوءاج نيذلا ءاملعلا نم

 « هرصع يف نيئّدحْما ةداسو ءاملعلا ريهاشم نم ناك يذلا ليلحلا مامإلا اذهل نيّدلا

 عافدلاو « ةنسلا ظفح اهمهأ نم « ةددعتم تالاحب يف مالسإلا مدخ دق ناكو

 . اهيفلاخمو اهئادعأ هجو يف اهنع

 ١- ه/7 نآرقلا لالظ يف ١7١5-1190 فرصتب .



 ليلجلا باتكلا اذه رشن يف ًاببس نوكأ نأ ىلا ئقفو يذلا هلل دمحلاو

 فيرعتلا ٍقأيس لاو ةرثانتملا هتاطوطخم عمج ىلع الوأ تصرح دقو « هتمدخو

 وزعو « لكّشلاب هطبضو « هميقرتو « هليصفتو « صنلا خسنب مق مث ءاحب
 , رابخألاو صوصنلا قيثوتو « راثآلاو ثيداحالا جيرختو ٠ ةميركلا تايآلا
 ةمّدقك, باتكلا تمّدقو « نادلبلاو نكامألا حيضوتو « ةبيرغلا ظافلألا ريسفتو

 « ةباحصلا فيرعت لوألا لصفلا يف تنركذ ٠ لوصف ةعبرأ ىلع اهتلعج
 ركذ عم « مامإلا اذه يناثلا لصفلا يف تفّرعو .٠ مهتلادعو © مهلضفو

 اذه يف فلؤملا خويش ثلاثلا لصفلا يف ترصحو ؛ ملعلا اهيف عمس يلا نادلبلا

 سراهفلاب باتكلا تلّيذو « باتكلا ةساردل عبارلا لصفلا تدقعو « باتكلا
 . ةلوهسو رسيب ةدئافلا ىلا لوصولا نم ثحابلا نكمت لا ةبسانملا

 نم هتلذب امل ةبوثملاو رحألا يل مظعُي نأو « لمعلا اذه كرابي نأ لاسأ هللاو

 نأ لجو زع هلأسأ امك « ميركلا ههجول اصلاخ يلمع لعجي نأو « تقوو دهَج

 « مهسفنأو مهلاومأب هللا ليبس يف اودهاج نيذلا ماركلا بحّصلا ءالْوُه عم انقحلي

 . ةرربلا ماركلا ةرْفّسلا عم مهلعحو « مهنع يضرو « ىيسحلا هللا مهدعوف

 ةيبرعلا تارامإلا ةعماج ىلع نيمئاقلا ىلا ركشلاب مّدقتأ نأ يتوفيالو

 ريفوتو « يملعلا ثحبلا لاحم يف ٌرمتسُم عيجشت نم هب نوموقي املا « ةدحتملا
 ىلع نيمئاقلا ظفحي نأ ميظعلا هللا لأسن ١ ةفرعملا قرط ليهستل لئاسولا ةفاك

 يف مهلامعأ باوث لعجيو « ىوألا ءازجلاب مهيزاجُيو « دئارلا يملعلا حرصلا اذه .
 ىلا هبحصو هلآ ىلعو , دمحم اندّيس ىلع مّلسو هللا ىلصو « مهتانسح نازيم

 . نيدلا موي



 لوالا لصفلا

 'مهتلادعو ( مهلئاضفو , ةباحصلا فيرعت يف

 :يباحصلا فيرعت

 مّهاوقأ رجح نبا ظفاحلا ضرعتساو « يباحصلا فيرعت يف ءاملعلا فلتخا

 ءاملعلا رثكأ هيلا بهذ يذلا راتخملا فيرعتلا ىلا كلذ دعب ىهتنا مث « كلذ يف

 : هُصّخَلُمام لاقف « نيثّدحملا نم

 لاح «٠ هتثعب دعب « هب ًانمؤم « ةظقي « 8 لا يقل نم يباحصلا نإ
 . ' مالسإلا ىلع تامو « هتايح

 مل وأ هنع ىور نمو « ترّصق وأ هتسلاجُم تلاط نم هيقّل ْنم يف لحخديف

 . وري

 . عامجإلاب يباحصب سيل هنإف « مانملا يف هيقل ْنم ةظقيلا ديقب جّرحخُيو

 ١- مهلئاضفو مهلاوحأو لي هللا لوسر ةباحص رابخأ - اثيدحو اميلق -- ءاملعلا نم ريثك عمج (

 ةعبط « ه٠ ص (خيراتلا مذ نمل خيبوتلاب نالعإلا) هباتك ف يواخسلا مامإلا اهضرعتسا دقو

 لئاضف نأش يف ةرّرحملا ةيملعلا بتكلا نم هيلع تفقو ام نسحأ نمو « ةلاسرلا ةسسؤم

 نب رصان روتكدلل (ماركلا ةباحصلا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع) باتك مهتلادعو ةباحصلا

 هنإف هيلإ عجراف « عوضوملا اذهبي ةقلعتملا لئاسملا عيمج رّرحو دافأو داجأ دقف « خيشلا يلع

 ةمالعلا ذاتسألل (ماركلا ةباحصلا لئاضف) باتك عوضوملا اذه يف ةديحلا بتكلا نمو « سيفن

 رطاخخ الم ميهاربإ ليلخ خيشلا .

 ص ركفلا ةبخن حيضوت يف رظنلا ةهزنو « 4/7 يرابلا حتفو « 5/١ ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا -؟

 . /4//1 يواخسلل ثيدحلا ةيفلأ حرشب ثيغملا حتف :رظنيو «



 . هلك هتافو دعب ملسأ ولو ارفاك هيل ْنَم ناعإلا ديقب جرْخخَيو
 ةثعبلا لبق هب انمؤم هيقل نم هنم جرح دقف « ةثعبلا دعب هب ناميإلاب ديقلا امأ

 . بهاّرلا اريحّبو « ليف نب ورمع نب ديز لثم «

 كلي هتافو دعب ةظقي هيقل نم هب جرخي ل هتايح لاح هيقل نم ديق نأ امك
 وهو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ىأر دقف « رعاشلا يلَدُملا بيؤذ يبأ لثم
 2. نفدُي نأ لبق « ىَّجسُم

 هتّدر ىلع تامو ٌدترا مث « هب ًانمؤم هيقل نم مالسإلا ىلع تام نم جرو

 قافتإلاب ٌياحص وهف هيي يبلا ةافو لبق ناك نإف « مالسإلا ىلا داع نإ امأ ١'«
 ظفاحلا راتحخاو « ءاملعلا نيب فال هيف عقو دقف ديو هتافو دعب داع نإ امأ 2

 دع ىلع ءاملعلا قافتال « . ناعإلا ىلا هدوعب هل دوعت ةبحصلا نأ رجح نبا

 1 هناكإ ىلا عحر نأ دعب لَو يبلا قلي مل هنأ عم ةباحصلا يف سيق نب ثعشألا

 ًاريسأ هيلا هب نأ ثيح « هنع هللا يضر ركب يبأ ةفالخ ىلا هتّدر ىلع رمتسا لب

 . ؟ هتحأ هحّوز هنإ لاقيو « كلذ هنم لبقف « مالسإلا ىلا داعف

 :ةباحصلا لئاضف

 نم مه امنإ « هعم اودهاجو ٌةلك يبلا اوبحص نم اوسيل اودترا نيذلا نأ ىلا ةراشإلا يغبني ١-

 «ناهإإلا ةشاشب مكوولق طلاخت ملو « نيترم وأ ةرم مالسلا هيلع يبنلا اوأر نيذلا بارعألا

 قيدصلا ركب يبأ دهع يف مهرمأ رهظو « ايندلاب ملسو هيلع هللا ىلص يبلا دهع رخآ يف اودتراف
 . هنع هللا يضر

 ةدايع روتكدلا لضافلا قيدصلل « (ةنسلاو باتكلا يف كي هللا لوسر ةباحص) باتك رظني -؟

 . هاص يسيبكل | بويأ



 بوحو يف و هين ةنس نمو هللا باتك نم ةحيرص ةرهاظ ٌصوصن تدرو

 رتاوتلا ّدح تغلب 2( مم ءادتقإلاو 3 مهريقوتو 3 مهميظعتو 3 ةباحصلا ةّبحم

 ضعب ىلا ريشُت نكلو « اهئافيتسا ماقم اذه سيلو « ةلالّدلا و توبثلا يعطقلا

 : اهنم

 هلوق كلذ نمف ( مهلضف يف ةريثك تايآ ميظعلا هللا باتك يف ءاج دقف

 كيلو أَُرَصَ اَوَرَصَتَو أوواَ َنيِذْلآَو هلأ ٍلِمِيَس ىف أوُدَهْنَجَو أوُرَجاَهَو ْأوُتَماَ تريرذلاَو »: ىلاعت

 . ١ «ةيك زر ةريفَم مكافح َنوُيؤُملا
 2 50 مس ع مر موعص 2 أ آخ 5 5 ٠

 َنسذْلاَو ٍراَصنألاَو َنرِجسَهُمْلا َنِم والا توفيشلا د ١ الجو زع كفو ١

 " « ٌمِظَعْل ُرَوَقْلاَكِلَّذ اَدبأ آيف َنيِدِدَع

 تحت كةلئوُعياَبُي ْذِإ ح تييؤُملَأ ِنَع هلأ ىضَر َدَقْل 9:ىلاعتو هناحبس لاقو

 " 4 اًميِرَق اَحَقَف مُهَّبنَأَو مهيَلَع ةتيكّسلآ َلّرَأَف َميوُلُق ىف ام َمِلَعَف ةَرَجّشلآ
 00 َلَمَقَو حَممْلأ ِلَبَق نم َققنأ نم مكدِم ىوَمَسَي ال » :هنأش لج لاقو

 4 م3 2و - 2 مهم # ساس هو َّ دعت

 روي َنوُلَمْعَت اَمِب ُهَلَآَو ْئَسُكَآ هلأ َدَعَو ًالكو أوُلَكَقَو ُدَعَب ْ ْنِم اوُهفنأ َنيِذ نو ُةَجَرَ

 . 7/4 :ةيآلا « لافنألا ةروس ١-

 ٠ :ةيآلا « ةبوتلا ةروس -9

 . ١8 :ةيآلا « حتفلا ةروس -»#

 ٠١ :ةيآلا « ديدحلا ةروس -4



 َرهِلوْمأو َمِهِرَيَد نم أوُجرْخَأ يذلا َنيرِسَهُمْلا ِءاَرقَقْلل » :لئاق نم رع لاقو
 نيدو ج َنوُقِدّصلا مه كلبتلوأ هوُسََو هلأ َنوُرُصَيو اناَوْضرَو لأ نم ًالَطَف َنوُعََ
 آمي ٌةَجاَح َمِهِروُدَص ىف َنوُدَجحاَلَو مهل ٌرَجاَه ْنَم َنوُبِحنْرهِلتَف نم َنَميِإلاَو راد وموت

 مه كلبتلو ق وسفك حش َقوُي نَمَو 5 ةَصاَصح مب ناك ْوَلَو مويشأ أ ْنلَع تروُرثؤُيو اوتوأ

 ' « َنوُدِلْغُمْل
 , مهلضف ْف يعطقلا رتاوتلا غلبم تغلب ؛ سم ةيداحأ تياح انك

 ظ : كلذ نمو
 لاق :لاق « ٌّيرذخلا ديعس يبأ ثيدح نم امهريغو نيحيحصلا يف تبئام

 َدُم غلبام ابَهَذ دُحُأ لثم قفنأ مكدحأ نأ ولف « يباحصأ اوُبستال) :ِو هللا لوسر

 " (هفيصت الو مهدحأ
 ساّنلا ريخ) :لاق هنا ٠ هلي يبلا نع « نيّصح نب نارمع هاورام :اهنمو

 ” (مفوُي نيذلا مث « مهوُلي نيذلا مث « نر
 :لك هللا لوسر لاق :لاق « ًيرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم ّحصام : اهنمو

 نم انأو ع ٌدعوُنام ءامسلا ىتأ موجُنلا تبهذ اذإف « ءامسلل ةَنمَأ موجُتلا)

 ١- ؟-م:ةيآلا « رشحلا ةروس .

 ملسمو « (75107) يراخبلا هاور -؟ )15141(

 *"- (؟680) ملسمو 2 (؟1١550) يراخُبلا هاور .



 اذإف « َيّمأل ةنمأ يباحصأو « نودعوُيام يباحصأ ىتأ ُتبِهذ اذإف « يباحصأل

 . ' (نودعويأم ىمأ ىتأ يباحصأ بهذ

 :و هللا لوسر لاق :لاق «لْفَعُم نب هللا دبع ةياور نم تبث ام :اهنمو

 2 مهبحأ يِبحب مهّبحأ نمف « يدعب اضّرغ مهوذختتال ؛« يباحصأ يف هللا هلل

 ىذآ دقف يناذآ نمو « يناذآ دقف مهاذآ نمو ( مهضغبأ يضغُبيف مهضغبأ نمو

 ” (هذحأي نأ كشوُيف هللا ىذآ نمو « هللا كرابت هللا

 ع مهداحآ نم ريثك يف اذكو « ةريثك ةباحصلا مومع يف ثيداحألاو

 . " اذه يف لاسزرتسالل لاحبالو

 :ةباحصلا ةلادع

 ثحييأل هّنأو ع لودع ةباحصلا عيمج نأ ىلع ةعامجلاو ةّنسلا لهأ قفتا

 « مهل هللا ليدعتب ناك امنإ مهليدعت نأ « ةيكرّتلا بلطو ةلادعلا بابسأ نع مهيف

 « مالسإلا ةرصُنو داهحلاو ةرجحلا نم هيلع اوناك املو , كو ميركلا هلوسر ةيكرتو

 ظ . ناعإلا ةّوقو « نيّدلا يف ةحصانملاو

 بونذلا يف عوقولا مدعو « نايسنلاو أطخلا نم ةمصعلا ىعتال ةلادعلاو

 ناك يصاعملا يف عوقولا نأو « هنم زّرحّتلاو بذكلا بْنَ عت امنإو « اياطخلاو

 نأ : ثيدحلا ئععمو « نامألاو نمألا -ميملاو ةزمهلا حتفب -- ةنمألاو . (؟1+0) ملسم هاور ١-

 تسنهو ةمايقلا موي يف ترئانتو موجنلا تردكنا اذإف « ةيقاب ءامسلاف ةيقاب تمادام موجنلا

 ةنمأ هباحصأ و « بورحلاو نتفلا نم هباحصأل ةنمأ مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسرو « ءامسلا

 . هيف نتفلاو نيدلا يف تالالضلاو عدبلا روهظ نم هتمأل

 | .٠ نسح هدانساو ء ه4/هو «ءملال/5 دمحأو « (98515) يذمرتلا هاور -؟

 . 5785/١١ لامعلا رتكو ءهءا//م لوصالا عماج : عجاري ثيداحالا ركذ يف عسوتلل -"



 هنإف « ًاريغص تناك ولو بونذلا نم بنذ يف مهدحأ عقو اذإو « مهيدل اليلق

 . ةّلزلا كلت نع ةبوتلاو هنع عالقإلا ىلا ردابي
 ناسحإو « مهعم بّدأتلاو « مهميظعت بوحو ىلا ٌةبطاق ءاملعلا بهذو 03٠

 لماحم ىلع مهيف نعطلا هرهاظبام لمحو « مهنُْعُط نع ّفكلاو ٠ مي ّنظلا
 نعط ىلع هب لدتسُيل مهنيب رجش اًمع كاسمإلا يغبني امك ٠ ةنسحخ تاليوأتو

 ةعدتبملا نم نييرابخألا ةلهج هلقنام ىلع دمتعُي ال نأو ( مهّنح يف بس وأ
 . ىرتفُم بذك هنأل ؛« مهنم دحأ يف نيحداقلا مهريغو ضفاوّرلاو

 جرحخيالو ٠ كلذ يف نيلّوأتم اوناك امّنِإَف ؛ مهنيب ترح يلا بورحلا امأ
 لحم يف لئاسم يف اوفلتخا نودهتجب مهأل ٠ « ةلادعلا نع مهنم ًادحأ كلذ نم ءيش

 . رظنلاو داهتحالا

 تناك اياضقلا نأ بورحلا كلت ببس نأ ملعا : يوونلا مامإلا لاقو
 :ماسقأ ةثالث اوراصو « مهُداهتجا فلتحا اههابتشا ةّدشلف ٠ ةهبتشُم

 ء غاب هفلاخم نأو « فّرَّطلا اذه يف ّقحلا نأ داهتجالاب محل رهظ :مسق
 نكي ملو « كلذ اولعفف « هودقتعا اميف « هيلع يغابلا لاتقو ( هترصن بحوف
 . هداقتعا يف ةاَعَبْلا لاَتق يف لّدَعلا مامإ ةدعاسم نع رخأتلا هتفص هذه نمل لحي

 2 رخآلا فلا يف ّقحلا نأ داهتحالاب مهل رهظ ءالؤه سكع :مسقو

 . هيلع يغابلا لاتقو « هتدعاسم مهيلع بجوف

 مهل رهظي ملو « اهيف اورّيحتو « ةيضقلا مهيلع تهبتشا :ثلاث ٌمسقو
 يف ُبحاولا وه لازتعإلا اذه ناكو « نيقيرفلا اولزتعاف « نيفرطلا دحأ حيجرت
 « كلذل ٌقحتسم هنأ َرِهْظُي قح , ملسم لاتق ىلع مادقإلا لحيال هنأل , مهقح
 نع رخأتلا مهل زاح امل ع هعم ّقحلا نأو « نيفرطلا دحأ ناححر ءالؤمل رهظ ولو
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 لهأ قفتا اذهلو « « مهنع هللا ي يضر َنوروْذُعَم مهلكف « هيلع ةاغّبلا لاتق يف هترصن

 مهتَلاَدَع لامكو « مقاياورو « مهداهش لوبق ىلع عامجإلا يف هب ٌدتعي نمو قحلا

 ١ نيعمجأ مهنع هللا يضر 2

 هب ُدارُي امنإ ةباحصلا يف نيمّلكتملا فده َّنأ اوُمِهَف مالسإلا ًءاملع ّناف اذهلو

 هيلع هّيبن ةّنسو ٠ لحو رع هللا باتك : نيمركلا نيلصألا يف ُنّلا ةقيقحلا يف

 هولقن نيذلا مهو 2 نيردصملا نيذه ةلّمَح مه ةباحصلا نأ « مالسلاو ةالصلا

 . هلك نيّذلا مده ىلا ةليسو ره امنإ مهيف نعطلا نإف اذه لجألو ١ نك يبلا نع

 لوسر باحصأ ركذي ًادحأ تيأر اذإ : لبنح نب دمحأ مامإلا لاق كلذلو

 ” مالسإلا ىلع همهّناف ءوسب هيي هللا

 نم ادحأ ٌصقتني لحرلا َتيأر اذإ : ٌييزاَرلا ةعرُر وبأ ريبكلا مامإلا لاقو

 نآرقلاو « ٌّقح لوسرلا ْنأ كلذو « قيدئنز هنأ ملعاف لي هللا لوسر باحصأ
8 

 نوديري ءالؤهو  ةباحصلا هلك انيلإ كلذ ىّدُأ امنإو 3 ٌّقح هب ءاحامو ©« قح

 " ةقدانَر مهو « ىلوأ مب حرجلاو « ةنسلاو باتكلا اولطُبُيل اندوُهُش اوحرجي نأ
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 يعي « نينمؤملا ريمأ يل لاق :يريبزلا بعصم ّنِب هللا دبع ٌريمالا لاقو

 8 . ع .٠ 0 3 َّس

 :تلقف ؟ يو هللا لوسر باحصأ نومتشي يذلا يف لوقتام « ركب ابأ اي :يدهملا

 ؟ كلذ فيكف « كريغ اذه لاق ادحأ تملعام :لاق « نينمؤملا ريمأاي ةقدانز

 . ١57/8 يورنلل ملسم حيحص حرش ١-

 . ١؟857/1 يئاكلاللا مامالل ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ -؟

 . 1١/1١ ةباصإلاو « 4ص يدادْعَبلا بيطحلل ةيافكلا -#



 حبقأ ام « نينمؤملا ريمأاي :لاق مث « مهنع هللا يضر هباحصأ اومتشف « هيف كلذ

 ةباحص بحص هللا لوُسَر :اولاق مفأكف 3 ءوُس ةباحص بحصي نأ لح رلاب

 . ١تلق امك الإ رمألا ىرأ ام :يل لاقف « ءوسلا

 دواد يبأ ىلا هدانسإب يدادْغَبلا بيطخلا هاورام قيعملا اذه دكؤي امو

 :لاق « هَقنُع ٍبرْضَيِل ةقداكّرلا سأر ركاشب ديشّرلا ءاج امل :لاق هنأ يناتسحّسلا
 انلوق اّمأ :لاق ؟ رّدقلاو ضفّرلا هنوملعثام لوأ مكنم ملعتملا نوملعت مل ينربخأ

 لوقنملا لطْبُت نأ كّشوأ ةلقانلا تلطُب اذإف « ةلقاّتلا ىلع نعّطلا ديرث اّنإف ضفّرلاب

 ." لإ

 يبهذلا ريبكلا خرؤملا مامإلا نم ردص ٌققحم موق مالكب لصفلا اذه متخنو

 ةرورضو « مقاقبطو « ةباحصلا بقانم نع ثّدحتي وهو « ىلاعت هللا همحر

 نيب رَجّش امم ًاريثك نإ : هّصّخلمام لاقف « مهنيب فالخ نم ىَرَج امع توكسلا

 ىلع رفوتتو « بولقلا وفصتل همادعإ لب « هؤافحإو هّيط يغبني مهلاتقو ةباحصلا
 ءاملعلا داحآو ةماعلا نع نّيعتم كلذ نامثكو , مهنع يضرَتلاو « ةباحصلا بح

 طرشب « ىَوشلا نم ّيرَعلا فصنملا ملاعلل ةولخخ كلذ ةعلاطم يف صخري دقو ٠

 ْمِهِدْعَب ْنِم وُكاَج رِذلاَو ) :لوقي ثيح ىلاعت هللا انملع امك , مهل رفغتسي نأ
 ًالِغ اَيوُنُق ىف َلَحَجت اَلَو ٍنَميِإلِ اًوُقَبَس تريزأا اًياَوْحلَو امل َرفْغأ اير تولوُقَي 4 07 0م 0 س ىرممب )ع سمع لحل م © ور مك يك عمهم دج و

 اف" ل و 7 ا و 03 وداعش تا ريس ع
 ) ءاع داهجو , مهنم عقو امل ةرفكم لامعأو « قباوس مهل موقلاف « أوتَماَء نيردلل

 نع يهنلا باتك ْف يسدقملا ءايضلاو 2 19/4/٠١ دادغب خيرات يف يدادُْغَبلا بيطخلا هاور ١-

 . (90) باحصألا بس

 . 708/4 دادغب خيرات -؟



 « ةمصعلا مهيف يعّدن الو , مهنم دحأ يف اولغي نم انسلو « ٌةّصّحمم ٌةدابعو

 « ةمألا لضفأ رمعو ركب ابأ نأب عطقنو « ضعب نم لضفأ مهّضعب ّنأب عطقنو

 تاهمأو « ديزو ذاعمو رفعجو ةزمحو « ةّنجلاب مه دوُهشملا ةرّشَعلا ةّمتت مث

 مومع مث « ناوُضّرلا ةعيب لهأ رئاسو «ردب لهأو « كي انيبن تانبو « نينمؤملا

 جح وأ «هعم دهاجو ْهَي هللا لوسر بحّص نم رئاس مث « راصنألاو نيرحاهملا

 عددبلا لهأو ةضفارلا هلقنتام امأو « نيعمجأ مهنع هللا يضر « هنم عمجس وأ « هعم

 بذكو لطاب هرثكأف « ةماَرَك الو « هيلع ّجّرَمُت الف « كلذ نم مهبتك ف
 . ديناّسملاو حاحّصلا يفام در وأ « ليطابألا ةياَور ضفاوّرلا ُبأدف « ءارتفاو

 . ' ىلاعت هللا همحر همالك خلإ .
 ًّ 1 6. هنلزم د ع ١ . نع عيب ل عل

 انع مهيرحجي نأو ( وكَو هللا لوسر باحصأ عيمج ,ع ىضري نأ لأسن هللاف
 )ع

 أذ

 امك هنيد ظفحنو « مهتّنسب ٌناسنو ( مهيَدَه عبشت نأب انقفوي نأو « ريخ لك

 مهيلع ئثأ امك « هناوضرو هللا ءانث قحّتسنل « هوُدأ امك هيّدؤُتو « هوظفَح

 ٠ مهنع يضرو

 ١- ءالبنلا مالعا ريس ١٠١/95-97.
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 ياثلا لصفلا

 . روطس يف َُدْنَم نبا مامإلاب فيرعتلا :لوألا ثحبملا , ناثحبم هيفو
 . اهيلإ لحر يتلا دالبلا :يباغلا ثحبملاو

 . ١روطس يف ُهَدْنَم نبا مامإلاب فيرعتلا :لوألا ثحبملا

 : هبقلو هتينكو هبسنو هما
 قاحسإ نب دمحم هللا دبع وبأ مالسإلا خيش ظفاحلا مامإلا وه«

 . مهالوم يدبعلا يناهبصألا ُهَدْنم نب ميهاربإ نب ىيحي نب دمحم نب
 نبا وهو « هَدْنَمِب بقلي يذلا وه ميهاربإ : ىلعألا هذحو . يسراف وهو

 ناك اذه رادنتساو ( تصحب راهج نب رادنتسا نب هطب نب هدنس نب ديلولا . م ها 2 م 00 2

 سّيقلا دبعل هؤالوو ؛ ناهبصأ هل هللا لوسر باحصأ حتف نيح ملسأف اًيسوجَم

 « الصوو افقو ءاملا ناكسإو لادلا حتفو نونلا ناكسإو ميملا حتفب : هدنمو هم اهم

 لثم «٠ محارتلا بتك نم ريثك يف ركُذ دقف ٠ هترهشل « ليلخلا مامإلا اذه ةمجرت يف عسوتأ مل ١-
 /./0 نازيملا ناسلو « 78/1017 ءالبنلا مالعأ ريسو « 713/5 ىلعي يبأ نبال ةلبانحلا تاقبط
 باتكو نامبالا باتكل هتمدقت يف يهيقفلا دّمحُم نب يلع روتكدلا هلوانت امك ءاهريغو «
 مامإلا ةعماج يف هاروتكدلل هتلاسر لبقملا رمع ثحابلا ةّيئيدحلا هدوهج ف بتكو « ديحوتلا

 (581) ةنس قوما ينيدملا ىسوم وبأ مامإلا ماقو « ضايرلاب ةيمالسإلا دوعس نب دّمحُم
 هباحصأ نم مهكردأ نمو « هدنم نب هللا دبع يبأ ظفاحلا مامإلا ركذ) هباتك يف هتمجرتب
 ىلع هقيقحتب تمق باتكلا اذهو « ( لآلخلا كلملا دبع نب نيسحلا هللا دبع وبأ مامإلا

 ف ةيمالسإلا رئاشبلا راد نع ردصو .٠ قشمدب ةيرهاظلا ةبتكملاب ةظوفحملا ةديحولا هتحسن
 . هنع بتك ام راركتل ةجاح رأ ملف ٠ توربب



 ١. ءامملا طبض ُْق حيحصلا لوقلا وه اذهو

 ءافلاب لاقُتو -ءابلا حتفو داصلا نوكسو اهحتفو ةزمحلا رسكب -- ناهبصأو

 .' ناريإ طسو مويلا عقتو « اضيأ

 :هتافوو هتدالو ه«©

 ( ةثامثالثو ةرشع ىدحإ أ « ةئامثالثو رشع ةنس ناهبصأب مامإلا اذه دلو

 . ةئامئالثو نيعستو سمح ةنس ةدعقلا يذ ْخْلَس ةعمجلا ةليل يفوتو

 :ملعلل هبلطو هتأشن«

 نيثدحمل نم ناك هوبأف « ملعلاو نيّدلا ف ةقيرع ةرسأ ُْهَدْنَم ونب

 نب ىيحي نب نمحرلا دبع مامإلا هيبأ معو « © هّدج ناك اذكو « ”نيروهشملا
 هم اهم

 زرمع وبأو 2( نمحرلا دبع مساقلا وبأ : هدالوأ ناك اذكو « *ناهبصألا هدنم

 دبع نب قاحسإ بوقعي وبأ :هدافحأو 3 هللا ديبع .نسحلا وبأو 3 باهولا دبع

 ةدغ وبأ حاتفلا دبع ةمالعلا ذاتسألا قيلعتو « 107/١ ناكلخ نبال نايعألا تايفو : رظني ١-

 . 55-29ص ربلا دبع نبال ءاقتنالا باتك ىلع ىلاعت هللا همحر

 .ناهبصألا خيشلا يبأل ناهبصأب نيثدحملا تاقبط ةمدقمو « 50/١ نايعألا تايفو : عجاري -؟

 ةباحصلا ةفرعم يف هللا دبع وبأ هدلو هنع ىورو ع 771/١ ناهبصأ رابخأ ركذ يف ةمجرت هل -*

 . (797) مقرب « هخويش ثحبم رظني ؛«

 . ١848/١ 5 ريسلا يف ةمجرت هل -4

 امك « ةباحصلا ةفرعم يف اريثك هللا دبع وبأ هنع ىور دقو « ١7/7 ناهبصأ رابخأ ركذ -ه

 . (18) مقرب هخويش ثحبم يف نأيس



 يبهذلا مامإلا درفأ دقو « ١ باهولا دبع نب ىجي ايركز وبأو « باهولا دبع

 ةياورلا تيقب « ةدنم ب تيب لثم ةاورلا يف اتيب تملعامو :لاقو « مهيف فيلأتلا

 . ؟ ةئامتسو نيثالثلا دعب ىلاو (؟١5؟ 5 ماع دعب يأ) مصتعملا ةفالخ نم مهيف

 لّوُأ ناكف « هيبأ نم اهيجوتو ةيانع هرغص ذنم يقل هللا دبع ابأ نإف اذهلو
 هدلاو هل زاجتسا ذإ « ةنماثلا زواجتيال كاذنآ هرمعو « )7١7( ةنس يف هعامج'

 . ريثك قلتخ نم وه عمسو « رابكلا ثيدحلا خويش نم ةعامج نم

 :ملعلا بلط يف هتالحر ©

 جَرَدو « مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا دهع ذنم نوثثّدحْما هعبتا ديلقت ةلحّرلا
 ةليسو رين اهنأ نوري اوناك املو « مهقبس نمي ءادتقإ « مهعبت نمو نرعباتلا هيلع

 ةفاضإلاب « ةيلاعلاو ةبيرغلا ديناسألاب لاصتإلاو ٠ مهنم عامسلاو خويشلا ءاقلل
 . ” ٍبْنُك نع مهتفرعمو ةاوّرلا قدص نم ققحتلا نم ةلحّرلا فام ىلا

 هدلب ءاملع نم ريبك ددع نع دافأ نأ دعب - هللا دبع ابأ ناف اذهلو

 لصحو « ىلع َحدلقلا كلذ يف برضو ٠ ملعلا بلط ليبس يف لحر - ناهبصأ
 . هنامز ظافح نم ريثك هلّصحي ملام

 اهيلا لحر يلا ندملا ضعب ءامسأ يبهذلا ركذو ( ةريثك ًاندُم رازو لحرو
 ةلحر ٌمسوأ ناك ًادحأ ملعأ ملو :لاق مث ع مهنم عمس نم ضعبو ؛ هللا دبع وبأ

 ىسوم يبأ مامإلا جيرخت « هدنم نب هللا دبع يبأ ظفاحلا مامإلا ركذ:باتك يف مهتمجرت رظني ١-

 . انقيقحتب ييدملا

 . 59/11/ ءالبنلا مالعأ ريس -!9

 . يدادْعِبْلا بيطخلل ثيدحلا بلط يف ةلحرلا :باتك رظني -*

 7و١



 عبسو فلأ هخويش ةّدع نأ انغلبف « ةقثلاو ظفحلا عم هنم اثيدح رثكأ الو « هنم

 ماقأو « ةنس نيثالثو اعّضب ةلحّرلا يف هللا دبع وبأ يقب :اضيأ لاقو « خيش ةئم

 . ١ رهنلا ءارو امي انامز

 :لوقي هللا دبع ابأ تعم :يناقرطاببلا لضفلا نب دمحأ ركب وبأ مامإلا لاقو

 . " نيتّرم برغلاو قرشلا ُتفْط
 هابأ نأ :قاحسإ نب دمحم نب نمحرلا دبع مساقلا وبأ مامإلا هدلو ركذو

 نعو « ءرح فلأ ةكمب يبارعألا نبا ديعس يبأ نع ( ءزج فالآ ةعبرأ بتك

 « ءزج فلأ روباسينب مصألا نعو « ءزج فلأ سلبارطأب ناميلس نب ةمئيخ

 . " ءزج فلأ ىَراخُبِي بيلك نب مثيلا نعو

 ةفرعم هباتك لالخ نم هللا دبع وبأ اهيلا لحر ىلا نادلُبلا درحب ُتمق دقو

 . مداقلا ثحبملا يف اهركذأسو « ةباحصلا

 :هيلع ءاملعلا ءانثو ( هتناكم ©

 ءاملعلا ءانث امي لان « ناقتإلاو ظفحلا يف ًةريبك ةبترم هللا دبع وبأ غلب

 قاحسإ وبأ مامإلا هخيش لاقف ( ظافحلا هخويش نم ةعامج هيلع ئثأ دقو ( هيلع

 نب هللا دبع يبأ لثم ُتيأرام :يناهبصألا ةراّمُع نب ةزمح نب دمحم نب ميهاربإ

 3 هم اهم

 نإ

 . 7375و 2 30/11/ ءالبنلا مالعأ ريس ١-

 . (8) مقر ُهَدْنُم نب هللا دبع يبأ ظفاحلا مامإلا ركذ -؟

 .(1؟) مقر «( هدنم نب هللا دبع يبأ ظفاحلا مامإلا ركذ -#

 . (؟) ُهَدْنَم نب هللا دبع يبأ ظفاحلا مامإلا ركذ -4



 ظفاحو هرهد مامإ وهو « ناهبصألا لاّسععلا دمحأ وبأ مامإلا هخيش ناكو

 . ١ اهللع نّيييو هيلع ٌدريف
 يف ظافحلا مالعأ ُهَدْنَم ونب :يروباسُيتلا يلع وبأ ظفاحلا مامإلا هخيش لاقو

 . " هللا دبع ىبأ ةحيرق ىلا نورت الأ « اثيدحو امبدق ايندلا

 هم اهم

 ديس ُْهَدْنَم نب هللا دبع وبأ : يورط يراصنألا ليعامسإ وبأ مامإلا لاقو

 . " هنامز لهأ

 يطقرادلا نع ينامنرلا دمحم نب يلع نب دعس دهاّرلا ةمالعلا مامإلا لئسو

 , للعلاب مهملعأف ئيطقرادلا امأ :لاقف « ديعس نب نغلا دبعو مكاحلاو ُهَدْنَم نباو

 . ؟ ملا . . . ةماتلا ةفرعملا عم اثيدح مهرثكأف ُهَدْنُم نبا امأو

 رصان نباو « ريثك نبا « يههذلاو « يناهبصألا ميَعُت وبأ :هيلع ئثأ اذكو

 . مهريغو يقشمٌُدلا نيدلا

 :عورفلاو لوصالا يف هبهذم
 ريرقت يف فّنص دقو « فلسلا بهذم ىلع لوصألا يف ُهَدْنُم نبا ناك

 ةنسلا لهأ بهذمل ةفلاخملا قرفلا ىلع در هنأ امك « ةريثك ابتك مهبهذم

 . اهريغو « ةّيردقلاو « ةعيشلاو « ةّيمهجلاو « ةئحرملاو « ةلزتعملاك ةعامجلاو

 ١- ُهَدَْم نب هللا دبع يبأ ظفاحلا مامإلا ركذ 19( .

  -1ءالبنلا مالعأ ريس 37/117 .

 #- ءالبنلا مالعأ ريس 870/117 .

  -4ءالبنلا مالعأ ريس 35/117 .



 هركذ دقو « دمحأ مامإلا بهذم ىلع ناك هناف « عورفلا يف هبهذم امأ

 . ' ةلبانحلا تاقبط يف ىلعي يبأ نبا
 :هذيمالت ©

 ءاملعلا نم ٌريبك ٌددع مهيف « ةذمالتلا نم ٌقلَحَس هللا دبع يبأ نع ىور

 انس هنم مدقأ وه نمو هخياشم هنع ىور :لالخلا هللا دبع وبأ لاق « نايعألاو

 ناهبصأ لهأ نم « هتامم دعب هبارتأو هنارقأ ةماع مث « هتايح لاح يف ًادانسإ ىلعأو

 هخياشم نم هنع ىور نم ضعب ركذ مث . . . ةمئألاو ظافحلا نم نادلبلا رئاسو

 ش . " هنارقأ نمو

 :" ءاملعلا نم هيلع ذملتت نيذلا نمو

 2 يىاهبصألا ءىرقملا يناقرطاَبلا دمحم نب لضفلا نب دمحأ ركب وبأ -اآ

 . (43..) ةنس يقتل « هئامز ي ايقلو نيثخا عيش
 « يفوصلا ثّدحملا ( يناهبصألا عاجش نب يلع نب عاجش روصنم وبأ -؟

 ةنس يفوت ٠ هفلؤم نع ةباحصلا ةفرعم باتك ىور نم ُدحأ وهو

(756). 

 ١- ىلعي يبأ نبال ةلبانحلا تاقبط “599/7 .

 . )١5( مقر « هدنم نب هللا دبع يبأ ظفاحلا مامإلا ركذ -؟

 دبع وبأ هباحصأ نم مهكردأ نمو « هدنم نب هللا دبع يبأ ظفاحلا مامإلا ركذ باتك رظني -*

 ةذمالت نم ةعامج دروأ دقف « نيدملا ىسوم يبأ جيرخت « لالخلا كلملا دبع نب نيسحلا هللا

 محارتلا بتك نم هصوصن عيمُج تقّنو دقو « راصتخاب مهتمجرت ركذو « هللا دبع يبأ

 . خيراتلاو



 اهنمو « تافّئصملا بحاص « نقتملا دهاّرلا ةمالعلا مامإلا « يزاّرلا

 يفوت « '( هتلّمَحو هتالث صئاصخو هتوالتو نآرقلا لئاضف) باتك

 . (5 5 4)ةنس

 . (7170)ةنس يفوت « نيدنسملا نيثّدحملا رابك نم ناك « هللا دبع

 ةقثلا ةثّدحْملا « ةيناكرَولا ميهاربإ نب نسحلا تنب ةشئاع حتفلا مأ

 . (545519) ةنس ةيفوتملا « ةظعاولا
 سد

 :هتافنصم

 يف يهيقفلا يلع روتكدلا اهركذ « ةريثك تافّئصم هللا دبع وبأ فّنص

 ىلع ةبترم « تعبط ىلا هتافئصمل ركذ ىلي اميفو « نامبالا باتكل هتمدقم

 : مجعملا فورح

 عبطو « يبايرفلا دمحم رظن هققح « يراخُبلا مامإلا خياشم يماسأ ١-

 1141١575-1١991. ةنس « ضايرلاب رثوكلا رادب

 ردصو « يهيقفلا رصان نب دمحم نب يلع روتكدلا هققح « نامبإلا -؟

 . ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا نع

 ةمصاع دنق شاطب ةيقرشلا تاساردلا ةبتكم يف ةظوفحملا ةديحولا هتخسن ىلع هتققح دقو ١-

 . ١94914 ةنس « توريب يف ةيمالسإلا رئاشبلا رادب رشنو « ناتسكبزوأ ةيروهمج

 مح



  درفتلاو قافتإلا ىلع هتافصو لجو زع هللا ءامسأ ةفرعمو ديحوتلا -““

 ةنيدملاب ةيرثألا ءابرغلا ةبتكمي عبط ٠ يهيقفلا يلع روتكدلا هققح

 ١841١- ١9984. 5 ةنمس « ةرونملا

 . يهيقفلا يلع روتكدلا قيقحتب عبط « ةيمهجلا ىلع درلا -4

 بهاذم حرشو « رابخألا لضف نايب يف ةلاسر « ةمئألا طورش -ه

 روتكدلا هققح « تاياورلا حيحصتو « ننسلا ةقيقحو « راثآلا لهأ

 ( ملسملا راد ف ضايرلاب عيطو « يئاويرفا رابجلا دبع نب نمحرلا دبع

 . 31515 ةنس

 دمحم رظن قيقحتب هنم دحو ام عبط « باقلألاو كلا يف بابلا حتف --

 . /151١1 1١-1١9957 ةنس « ضايرلاب رثوكلا ةبتكم هترشنو « يبايرفلا

 ع ميهاربإ ديسلا يدجم قيقحتب عبط « مهدأ نب ميهاربإ دنسم -17

 . ةرهاقلاب نآرقلا راد هترشنو

 . هرشنو هقيقحتب انفّرشت يذلا وهو « ةباحصلا ةفرعم -/
** 

 :اهيلا لحر يتلا دالابلا :يباغلا ثحبملا

  ملعلا بلط ليبس يف لحر ُهَدْنَم نبا هللا دبع ابأ نأ انركذ نأ قبس

 نأب ركذ مث « اهيلإ لحر يلا نادلبلا يبهذلا مامإلا درس دقو « كلذ يف فّوطو

 يلا نادلبلا رصحب ْتمق دقو « ةنس نيثالثو ًاعضب ةلحّرلا يف يقب هللا دبع ابأ

 عمجلا اذه انيطعيو « اك هعامسب (ةباحصلا ةفرعم) هباتك يف ُهَدْنَم نبا حرص

 « ي رجم ا عبارلا نرقلا يق يمالسإلا ملاعلا يث يئاقثلا عاعشإلا زكارم نع اروصت

 ةمجرت لالخ نم اذه فرعُيو . ىرخأ نادلب ىلا لحر ْهَدْنَم نبا نأ كشالو

 ا



 بترو « باتكلا اذه يف عامسلا ناك حّرصام تعبت ينأ الإ ٠ هحوُيش
 ملو « مهنع ىور نيذلا خويشلا تركذ امك ء مجعملا فورح ىلع نادلبلا

 : مداقلا لصفلا ف ركّذلاب مقدرفأ يأل ع مهل محرتأ

 فاكلا حتفو ةلمهملا نيسلا نوكسو فلألا رسكب « ةّيردنكسإلا ١-

 لامش يف ةروهشم ةنيدم « نيتلمهملا ءارلاو لادلا حتفو نونلا نوكسو

 . ١ ةدلبلا تبسُن هيلإو « اهانب يذلا وه ردنكسإلا نأ لاقي «رصم

 . يوُلَبلا ورمع نب نمحرلا دبع :نم هللا دبع وبأ اهيف عمس
 حتفو ةلمهملا داصلا نوكسو « اهرسكب وأ فلألا حتفب «. ناهبصأ -؟

 . " ناريإ طسو ف ةروهشم ةنيدم يهو « ءاحلاو ةدحوملا ءابلا

 . يميمّتلا نمحرلا دبع نب دمحم :نم هللا دبع وبأ اهيف عمس

 ةطوقتنملا ءابلا ٌمضو ءارلا حتفو ءاطلا نوكسو فلألا حتفب . سلبارطأ -

 يف مويلا عقت ٠ طسوتملا ضيبألا رحبلا لحاس ىلع ةروهشم ةنيدم ؛
 . "نانبل

 نب ةمثيخو , دهف نب نيسحلا رّمعْلا بأ :نم هللا دبع وبأ اهيف عمج
 . رذ يبأ نب هللا دبعو « ناميلس

 ندم رهشأ نم « ءارلاو مجعملا ءاخلا حتفو ءابلا مضب , ىراخب -4

 . ١805/١ نادلبلا مجعمو ع ١90/١ باسنألا ١-

 . "1 نادلبلا مجعمو 2 ١/١ باسنألا -؟

 . 3١5/١ نادلبلا مجعمو ع 1١87/١ باسنألا -#

 الا



 مويلا يهو « ءاملعلا نم اَقَلَحَح تحرخأ دقو « رهنلا ءاروام

 . ١ ناتسكبزوأ ةّيروهمج نمض

 دمحمو « يسرافلا ليعامسإ نب نيسحلا :نع هللا دبع وبأ اهيف ىور

 . ناحّرَوجلا رهزألا نب دمحم نب
 وبأ اهسسأ « ةلمهملا لادلا حتفو نيغلا نوكسو ءابلا حتفب « دادغب -ه

 عيمج يف ملعلل ازكرم تناكو « ةئامو نيعبرأو سمح ةنس روصنملا رفعح

 . هنونف

 يسرافلا هيوتسرد نب رفعج نب هللا دبع :نم هللا دبع وبأ اهيف عمس

 . زاّررلا يرتخُبلا نب ورمع نب دمحمو ؛

 « ىصقألا دجسملا هيفو « نيطسلف يف سدقلا وهو « سدقملا تيب -5

 لأسن « ةدودمم فلأو ءايو ماللاو هلوأ رسكب « ايليإ اضيأ ىمسيو

 دالب ظفحي نأو « دوهي سند نم ىصقألا دجسملا صلخي نأ ىلاعت هللا

 . "؟ نيملسملا

 ىسيع نب ميهاربإ نب دمحم دوعسم يبأ :نع هللا دبع وبأ اهيف ىور

 ١ باسنألا ١/ 598نادلبلا مدعمو ع« ١/87” .

 هه ص ةريسلاو ةنسلا يف ةريثألا ملاعملو « 597/١ نادلبلا مجعم -9
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 ةنيدم « واولا نوكسو ءارلا مضو ءايلا نوكسو ءابلا حتفب « توريب -ا/

 ةيروهمج ةمصاع يه « طسوتملا ضيبألا رحبلا لحاس ىلع ةروهشم

 . 'مويلا نانبل

 مزاح يبأ نب دمحأ نب نموملا دبع :نم هللا دبع وبأ اهيف ىور

 1 . يضاقلا

 نيب ةدلب « نونلا نوكسو « فاكلا حتفو « ءابلا رسكب « دنكيب -4

 .٠ كَ . ا .٠ م 5

 . "ناتسكبزوأ ةيروهمج يف مويلا عقت « نوحيحج رو ىراخب

 . بوقعي نب دمحم :نم هّدنم نب هللا دبع وبأ اهيف عمس

 رايد دالب نم ةدلب « ءايلاو ةددشملا نونلا رسكو ءاتلا رسكب «سّينت -9

 . " طايمد نم ةبيرق « رصم

 يلعو « بيصخلا يبأ نب دحاولا دبع :نع هللا دبع وبأ اهيف ىور

 ماشلا دالب يف ةروهشم ةنيدم « ميملا نوكسو ءاحلا رسكب « صمح ٠-

 ةيحان نم اليك )١5١( قشمد نع دعبت « ايروس يف مويلا عقت ؛

 . ؟ لامشلا

 ١- نادلبلا مجعم ١/078 .

 . ه١/7 نادلبلا مجعم -؟

 . 01/9 نادلبلا مجعمو « 71١ باسنألا -#

 . 307/5 نادلبلا مجعم - 4



 نب دمحمو « مامإلا روصنم نب نسحلا :نع هللا دبع وبأ اهيف ىور

 . ةديبع نب هللا دبع

 يهو :يناعمسلا لاق « نيشلاو ميملا حتفو لادلا رسكب « قشمد ١-

 اهنسحب برضيو « اههزنأو « الهأ اهرثكأو « ماشلا ةنيدم نسحأ

 . ' رمع نينمؤملا ريمأ ةفالخ يف تحتف ( لثملا

 دمحأو « يرطُنَقلا لاص نب دمحم نب ميهاربإ :نم ْهَدْنَم نبا اهيف عمس

 « يرّصُنلا ناوفص نب هللا دبع نب دمحأو ع يشرقلا بيعش نب

 نب يلعو « ماشه نب دمحم نب رفعجو « يشرقلا بيعش نب ركبو

 . تاورم نب ميهاربإ نب دمحمو « ميهاربإ نب بوقعي

 لاقيو « ةحوتفم لادبو « ءايلا نوكسو ( ءايلاو داصلا حتفب ءاديص -5

 ضيبالا رحبلا لحاس ىلع ةروهشم ةدلب يهو « دملاب « ءاديص :اهل

 . ' نانبل بونح يف مويلا عقت ٠ طسوتملا

 . يشّرجلا زاغلا نب باهولا دبع نب دمحم :نم هللا دبع وبأ اهيف عمس

 « نامثع نينمؤملا ريمأ مايأ تحتف ناسارخب ةدلب « ءاطلا مضب « سوط -

 عقتو «٠ ديشرلا نوراه ةفيلخلا ربقو « اضَّرلا ىسوم نب يلع ربق امو

 . " ةيناريإلا دهشم لامش مويلا

 . بويأ نب نسحلا نب نيسحلا :نم هللا دبع وبأ اهيف عمس

 ١- نادلبلا مجعمو « 497/9 باسنألا 4570/5 .

 . 9//23739 نادلبلا مجعمو « 517١/8 باسنألا -؟

 . 49/4 نادلبلا مجعمو « 6٠0/4 باسنألا -»»
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 ىصقأ يف عقت ةروهشم ةدلب « هحتفو هيناث ديدشتو ,هلوأ حتفب ءةّرغ -5

 . ١ رصم ةيحان نم ماشلا

 . ثعشألا نب ساّبعلا نب يلع :نم هللا دبع وبأ اهيف عمس

 « رمحألا رحبلا لحاس ىلع عضوم وهو « نوكسلاب مث مضلاب :مُرلقلا 0-9
 . ' رصمع سيوسلا ةنيدم نم برقلاب
 . ناسغ يبأ نب ناسغ :نم اهيف ُهَدْنُم نبا عمم

 يف دلب « ةدّدشم ءاي مث ءار فلألا دعبو نوكسلا مث حتفلاب « ةّيراسيق 0-5
 يبأ نب ةيواعم اهحتف «٠ طسوتملا ضيبالا رحبلا لحاس ىلع نيطسلف

 . ” هنع هللا يضر نايفس

 ناورم نب نسحلاو « ميحرلا دبع نب دمحأ :نم هللا دبع وبأ اهيف عمس

 قارعلاب نوملسملا اهطتخا « ةروهشم ةنيدم . فاكلا مضب « ةفوكلا 0-7

 « تارفلا رف ىلع عقتو « ةرشع عبس ةنس ليقو  ةرشع عبرأ ةنس

 . ؟ قرشلا ةيحان نم اليك )١0٠( ةبارق دادغب نع دعبت

 . ةبقع نب دمحم نب يلع :نم هللا دبع وبأ اهيف عم

 يهو « ذوّرلا ورم نع ايي ناجهاشلا ورم يهو « ميملا حتفب ءورم 0-4

 نم تحرحخأ دقو « ناسارخ ندم رهشأ نم ورمو « ىرغصلا ورم

 ١- نادلبلا مجعم 5١5/16 .

 . 4//381 نادلبلا مجعم -؟

 . 778ص ةريسلاو ةنسلا يف ةريثألا ملاعملاو « 45١/4 نادلبلا مجعم -#

 . 490/5 نادلبلا مجعم - 5

37/ 



8 

 الث

 ناتسنامكرُث ةيروهمج يف مويلا عقتو « اهلثم ةنيدم جرخُ ملام مالعألا

 ١

 نب مساقلاو « يميلحلا دمحم نب نسحلا :نم هللا دبع وبأ اهيف ىور

 . بوبحم نب دمحأ نب دمحمو « يرايسلا مساقلا

 نب ورمع اهحتف « رصم ةيروهمج ةمصاع « ةرهاقلا اب داريو « رصم

 ام ملعلا رثكو « ةباحصلا نم قّلَخن اهنكسو « ةرشع عست ةنس صاعلا

1 
 هدعب امو « نيعباتلا نمز يف

 نب دمحأو « ةبتع نب نسحلا نب دمحأو « يركسعلا ليعامسإ نب دمحأو

 « يفئارطلا فسوي نب نسحلاو « ساّبعلا نب نسحلاو « يركسعلا

 هللا دبعو : يناذّمْملا دمحأ نب هللا دبع و « تايزلا رفعج نب نيسحلاو

 ١ سابعلا نب يلعو « قارحلا دمحأ نب يىلعو « يدادْعَبلا رفعج نب

 2« يدرويبلا دعس نب دمحمو « يقرلا بيبح نب بويأ نب دمحمو

 « كرابملا نب بوقعيو « شايخلا رمع نب دمحم نب دمحمو

 : ىلاعت هللا اهفّرش « ةمركملا ةّكم

 ١- نادلبلا مجعم ١١7/0 « ةيقرشلا ةفالخلا نادلبو ص١ 45 .

 . 7١ا//ه نادلبلا مجعم -؟
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 « يبارعألا نبا دايز نب دمحم نب دمحأ :نم هللا دبع وبأ اهيف عمس

 دمحم نب يلعو «٠ لضفلا نب ملسو .٠ فاّصخلا دمحم نب رفعجو
 . يئاسنلا هللا ديبع نب دمحمو « قاّرولا

 عقتو « ناريإ يف ةروهشم ةنيدم « هيناث نوكسو هلوأ حتفب ( روباسيئ 2-0١

 . ١ ةيلاحلا ناسارُخ ةمصاع دهشم ةنيدم نم اليك (40) دعُب ىلع
 « يفئارطلا سودبع نب دمحم نب دمحأ :نم هللا دبع وبأ اهيف ىور

 فورعم نب هللا دبع نب دمحمو « يرصبلا هللا دبع نب ورمعو
 . ناهبصألا

 ف عقت ع ةروهشم ةئيدم « ةمجعملا لاّذلاو . كيرحتلاب « ناَذَّمَه 5
 ريمأ ةفالخ يف تحتف « ناريإ ف مويلا يهو ٠ قارعلا قرش لامش

 ظ . ؟ نامتع نينمؤملا

 دبعو « نابزرْلا نب دمحأ نب نمحرلا دبع :نم هللا دبع وبأ اهيف ىور

 . ديبع نب نسحلا نب نمحرلا
 و #6

 ةباحصلا ةفرعم هباتك ف اهيف عامّسلاب ُهَدْنَم نبا حرص يلا نادلبلا يه هذه

 :يبهذلا مامإلا لاق امك « ةريثك ىرخأ نادلب ىلا لحر هّنأ كلشالو «
 ظفحلا عم هنم اثيدح رثكأ الو هنم ةلحر عسوأ ناك ًادحأ ملعأ ال)

 ١- ص ةيقرشلا ةفالخلا نادلبو , 781/6 نادلبلا مجعم 477 .

 نادلبلا مجعم -؟ 5/ » 4٠١ص ةيقرشلا ةفالخلا نادلبو 789 .
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 فوط يذلا ليلجلا مامإلا اذه ةلحر ةعس دكؤي اذه لكو . ١ (ةقثلاو

 . برغلاو قرشلا
 نإف « كلذ يف ةبارغ الو « هعامس يف رفوألا ظحلا لتحت ّرصم نأ رهظو

 دقو « نونفلاو بهاذملا رئاس نم ءالضفلاب ةرامع دالبلا رثكأ نم رصم

 ركذ يفو « هنايعأو دلبلا اذه ءاملع يف خيراوت ءاملعلا نم ريثك عمج

 خيش وهو « سنوي نبا مامإلا هيف فّنص نم رهشأ نمو « هيلع نيدفاولا

 اذه انيلإ لصي ملو « هخويش ثحبم يف هركذ قأيسو « هدنم نبا

 « ناحطلا نباب فورعملا دمحم نب يلع نب ىيي هيلع لّيذو « باتكلا

 . هتطوطخم نم دحُو ام عبط دقو

 ١- ءالبنلا مالغأ ريس 78/117 .



 ثلاثلا لصفلا

 ةباحصلا ةفرعم باتك يف ْهَدْنم نبا خويش
 كلذ يف هدعاسو « ةياورلا يف نيرثكملا ُدحأ هنأب ْهَدْنَم نب هللا دبع يبأ نع فرُع

 يف دحنو « ابرغو اقرش ملعلا بلطل هلاحترا مث « هريغو هدلاو ءانتعاب عامّسلاب هريكبت
 يفو « هعمجو ثيدحلاب ةيانعلاو « ناقتإلاو ظفحلاب َنيروهشم ًامالعأ ةّمئأ هخويش
 . اهنع عافّدلاو اهيف فينصَنلا

 مهتياور تلصتا نيذلا خويّشلا ركذ عم « باتكلا اذه يف هتتعيشم تسعمج دقو

 هل دجأ مل نمو « كلذ يف ًادهَج لأ ملو « هربخ ىلع تفقو نمل تصمجرتو « محك
 ىلع نيبتّرم مهتلعجو « باتكلا اذه يف هخيش نع هتياور عضوم تدركذ دقف ةمجرت
 :قفوملا هللاو « كلذك مهخويش عم مجعملا فورح

 . هفرعأ ل . قاحسإ نب ميهاربإ ١-
 مهالوم يفقثلا نارهم نب ميهاربإ نب قاحسإ نب دمحم ساّبعلا بأ :نع يوري «

 , ريبكلا دنسملا بحاص « ةقثلا ظفاحلا ثّدحما مامإلا « يروُباسُيَتلا جارسلا

 . 'هبتك ضعب يف يراخُبلا هنع ىور ع 717 ةنس يفوت
 , قودّصلا ثّدحملا مامإلا . يقشمُدلا يرَطْنَقلا اص نب دمحم نب ميهاربا -؟

 . 5 49 ةنس يفوت

 يرْصَّنلا ناوفص نب هللا دبع نب ورمع نب نمحرلا دبع ةعرز بأ :نع يوري «
 ( ةفّئصملا بتكلا بحاصو « هتقو يف ماشلا خيش ثّدحملا مامإلا « يقشمُدلا

. 
 هريغو دنسملاك هتافلؤم ضعب انيلإ تلصو دقو . 65 ءالبنلا مالعأ ريس

-١ 

 , همه-ه74/16© ءالبنلا مالعأ ريس 7

 نوح



 « هننس يف دواد وبأ هنع ىور « 58١ ةنس يفوت « ةعرز يبأ خيرات اهنمو

 . ١

 .  هريعو

 . هفرعأ مل « يروُباسُيلا ىبي نب ميهاربإ -8
 . لوألا خيشلا يف مّدقتملا « يفقثلا قاحسإ نب دمحم ساّبعلا يبأ : نع يوري «

 يركشسلا سابعلا وبأ 2 يرصملا عماج نب دمحم نب ميهاربإ نب دقمحأ -غ

 . " "41 ةنس يفوت , ةجحلا مامإلا 2 ءىرقملا

 :نع يوري

 « كلا باتك بحاص رشب يبأ دلاو « يبالوُدلا دامح نب دمحأ ©

 . " يزارلا متاح وبأ :هنع ىور « رصم نكس
 يفوت « يرصملا دعس نب نيدشر نب جاجحلا نب دمحم نب دمحأ ©

 . 5 75915 ةنس

 ءىرقملا رسفملا ثّدحملا مامإلا ) يطايمّدلا ليعامسإ نب لهس نب ركب

 . ©” 7/85 ةنس يفوت «

 ةنس يفوت « رصم ليزن  يدادُعَبلا نسحلا نب مساقلا نب عماج
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 يناجوق هللا ةمعن هللا ركش ذاتسالا قيقحتب عوبطملا هخيرات ةمدقمو « 01/137 لامكلا بيذهت ١-

 . 579/19 ءالبنلا مالعأ ريسو « ١/854 ص عيمج نبا مجعم -1

 . 19/7 ليدعتلاو ح رجلا -#

 . ١5/1 4 ءالبنلا مالعأ ريس -4

 . 4705/11 ءالبنلا مالعأ ريس -ه

 نصح



 4 ةقثلا ثّدحلا 4 يرصمل ١ ناطقلا عابنرلا وبأ جرفلا نب حور لى

 . 5 3/87 ةنس يفوت

 ةكم ليزن « يوَعَبلا نسحلا وبأ « نابزرملا نب زيزعلا دبع نب يلع «©
 5/5 ةنس يفوت « ريبكلا دنسملا بحاص « ةقثلا ظفاحلا مامإلا «

 . " اهدعب وأ 2

 هريغو هجام نبا :هنع ىور « قودص ثدحم وهو « يرصملا

ّ 

 (ققث ثّدحم « يرصملا يسيطارقلا ديزي نب فسوي ديزي يبأ ل

 . * لاقي اميف ىئاسنلا هنع ىور « 71/ ةنس يفوت

 يروُباسُيتلا يغبصلا ركب وبأ ٠ ديزي نب بويأ نب قاحسإ نب دمحأ -5

 ةنس يفوت ٠ تافّتصملا بحاص , ثّدحْملا ةمالعلا مامإلا . يعفاشلا

 ادار

 :نع يوري

 ١- دادغب خيرات 7514/10 .

 . 750/9 لامكلا بيذش -؟

 . 748/117 ءالبنلا مالعأ ريس -#

 . 457/99 لامكلا بيذهتو ء ”هص باقلالاو كلا يف بابلا حتف -4
 . 400/١8 ءالبنلا مالعأ ريسو « 49/5/75 لامكلا بيذهت -ه

 . 487/1١68 ءالبنلا مالعأ ريس -5

 نضر



 مامإلا « يروباسُنَلل يملّسلا بوقعي يِبأ « ةبيتق نب ليعامسإ «

 ١ 7/1 ةنس يفوت « ةودقلا ثّرحمل

 ليزن « يرصبلا ماتّمَتلا رفعج وبأ « برح نب بلاغ نب دمحم «

 . 5 5817 ةنس يفوت « نقتملا ظفاحلا ثّدحْملا مامإلا « دادغب

 يقوت « يوّرَها مث . لصألا يدادغَبلا دمحأ نب دمحم نب قاحسإ نب دمحأ -5

 ظ . 5 "59 ةنس

 ةقث وهو « يور ٍناَكَحْلا دمحم نب يلع نسحلا يبأ :نع يوري

 . 4 59٠8 ةنس دعب يفوت

 "ا"8 ةنس دعب يفوت . ثدحم . يرصملا يركْسَعلا ليعامسإ نب دمحأ -ا

5 

 آ : نع يوري

 يسّلْرُبلا يماشلا يدّسَألا دواد نب ناميلس نب ميهاربإ قاحسإ يبأ «©

 . أ 57/7 ةنس يفوت « ةقثلا ثّدحملا مامإلا «

 ١- ءالبنلا مالعأ ريس ١1/7414 .

 . 790/١ ءالبنلا مالعأ ريس -9

 .(581-580) ؛ 9١ص مالسإلا خيرات

 . ١548/5 نادلبلا مجعمو « 4/1/8 ناّبح نبال تاقثلا -4

 . ( 7390-171) 994١ص مالسإلا خيرات -ه

  -5باسنألا ١/ 2 7848ريسلاو ١/599 .
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 « يرصبلا مهالوم يومألا رانيد نب قوُرْرَم نب ميهاربإ قاحسإ يب © 6

 هريغو يئاسنلا : نع ىورا « 51+ ةنس يوتا« ةقثأ « رصم ليز
 ١

 « يرصطملا قَدّصلا ةرّسْيَم نب ىلعألا دبع نب سنوي ىسوم يبأ ©
 ملسم :هنع ىور « 514 ةنس يفوت « ةقثلا ظفاحلا مامإلا

 . ' مهريغو هحام نباو يئاسنلاو

 , قداصلا ثّدحملا . يرطملا مث « يزاّرلا ةبتع نب نسحلا نب دمحأ -4

 . ” "ه1/ ةنس يفوت

 :نع يوري

 . ؟ يناربطلا مامإلا خيش « يّكملا دواد نب دمحأ هللا دبع يبأ ©
  ةّجحلا ظفاحلا مامإلا « راّربلا قلاخلا دبع نب ورمع نب دمحأ ©

 . © 797 ةنس يفوت « ريبكلا دنسملا بحاص

 . (5) مقر يف مّدقت « يرصملا جّرفلا نب حْوَر عابنّرلا يبأ ©
 يماّرحلا رذنملا نب ميهاربإ نع يوري « نيدملا ىسيع نب هللا دبع ©

 . ةمجرت هل دحأ ملو  يبدملا

 ١- لامكلا بيذق ؟//ا١91.

 . هذر/»* لامكلا بيذقش -؟

 . 7١1١/15 ءالبنلا مالعأ ريس -#

 . 40/١ ريغصلا مجعملا يفو 2« 548/١ طسوالا مجعملا يف يناربطلا هنع ىور -4
 ٠ . 561/1 ءالبنلا مالعأ ريس -ه



 ٠ يوّسّنلا يزارلا نارهم نب ريشب نب ديعس نب يلع ن "سلا يبأ «

 ةنس يفوت « ةقثلا ظفاحلا مامإلا « رصم ليزن « ِكّيَعب كّيلَعِب فورعملا

.5 8 

 « يصلا ناميلس نب ديعس نع يوري « مامإلا نب رفعج نب دمحم

 عيمج نبا مجعم يف ركذ هل ءاج نكلو « هفرعأ ملو « هيوُدْعَس
 ص١١١.

 © ع« يرصملا ين يَعّرلا ديلت نب ىسيع نب دواد نب مادقم ورمع يبأ

 ةنس يفوت « يكلاملا هيقفلا ةمالعلا مامإلا 7817 5 .

 « نبا هركذ « ةلمّرلا دجسم مّيق « ماذيهلا يبأ نب دمحم نب نوراه

 هباتك يف متاح يبأ ”

 ٠ نه« يرطمسلا يما عام نب نامثع نب ىيحي ايركز يبأ

 مقرب )5( .

  -4هفرعأ مل « ديعس نب دمحأ .

 © دمحم نب نسحلا نع « ينارهّرلا حابَر نب رمع نب دمحم :نع يوري

 اضيأ امهفرعأ ملو « (779) مقر ةمجرتلا يف امك « يمّرْضحلا .
 - مامإلا . يعازوألا يقشمّدلا يضاقلا مُلْذَح نب بويأ نب ناميلس نب دمحأ

 . ١146/1١ 5 ءالبنلا مالعأ ريس -

 . 3185/11 ءالبنلا مالعأ ريس -

 . ,7115/١١ قشمد خيرات يف هركذ ءاجو « 917/9 ليدعتلاو حرخلا -#

 حا



 . ١ "41 ةنس يفوت , يتفملا ةمالعلا

 :نع يوري

 ء رصع ةاضقلا يضاق « يرصبلا يوارْكَبلا دسأ نب ةبيتق نب راكب «

 . ؟ 50/0 ةنس يفوت « ثّدحْملا ةمالعلا مامإلا
 مامإلا ٠ يِدادْمَبلا قاّوسلا يدادْمَبلا مالس نب نسحلا يلع يبأ ©

 ظ . " ؟/ا/ ةنس يفوت « ةقثلا ثّدحمل

 «ةقثلا ثّدحملا مامإلا « زاّربلا يدادْمَبلا مرْكُم نب نسحلا يلع يبأ ©

 . 4 584 ةنس يفوت

 . (؟) مقرب مّدقت ٠ يقشمّدلا ورمع نب نمحرلا دبع ةعرز يبأ ©
 ثّدحما مامإلا , يقشمّدلا دمصلا دبع نب دمحم نب ديزي مساقلا يبأ .٠

 يف يئاسنلاو دواد وبأ هنع ىورو ( 1175 ةنس يفوت ( ةقثلا

 . ” امهريغو امهننس

 ١- ظفاحلا مامإلا . يجئايملا هللا دبع وبأ , مجنلا نب رهاط نب دمحأ ,

 اد <١ ةنس دعب يفوت

 ١- ءالبنلا مالعأ ريس ١4/1١68 . عبط دقو « يعازوألا ثيدح نم ريغص ءزج هلو .

  -19ءالبنلا مالعأ ريس ١7/099 .

 . 1917/1917 ءالبنلا مالعأ ريس -#

 . 197/17 ءالبنلا مالعأ ريس -4

 . 7574/89 لامكلا بيذق -ه

 . 77/1/15 ءالبنلا مالعأ ريسو « (780-81) ١5ص مالسإلا خيرات -5

 ذو



 يروُباسُيَنلا لالدلا سراف نب ناميلس نب دمحم دمحأ يبأ :نع يوري 3

 يفوت « يراخبلا مامإلل ريبكلا خيراتلا يوار « ةقثلا ثّدحملا ٠

 .) 9٠" ةنس لبق

 ناميالا باتك يف فتصملا هل ىور , يارَسّيِقلا ميحّرلا دبع نب دمحأ -؟

 قشمد خيرات يف هركذ ءاجو .٠ ةمجرت هل دجأ حلو «ء(5١٠)

04 . 

 . "5 31/8 ةنس يفوت ( ناَرَّسّيقلا روث نب ورمع :نع يوري ©

 , يوَدَعلا ةريَرُه وبأ , ماصعلا يبأ نب نسحلا نب هللا دبع نب دمحأ ١-

 . ” 45 ةنس يفوت « ةقثلا ثّدحملا

 مهالوم يموُرْخَللا يشّرقلا ريكُب نب ىبي نب كلملا دبع :نع يوري ©

 . ؟ يرصملا

 ناوفص نب هللا دبع نب ورمع نب هللا دبع نب هللا دبع نب دمحأ 4 ١-

 , بابلا حتف يف ْهَدْنَم نبا هركذ , يقشمّدلا ركب وبأ , يرصنلا

 . * ةعرز يبأ ْبيِرَق :لاقو

 :نع ىور

 . 2608/7 يليلخلل داشرالا ١-

 . 60/9و « 477/4 نادلبلا مجعم -؟

 . ١95 ص عيمج نبا مجعم -»

 . 107/71 لامكلا بيذهت نم هيبأ ةمجرت يف هركذ ءاج -4

 . ١؟7ص باقلالاو كلا يف بابلا حتف -ه

8 



 هركذ « يقشمّدلا ميهاربإ نب نمح لا دبع نب ميهاربإ قاحسإ يبأ ©

 نب هللا دبع نب دمحأ هنع انثّدح :لاقو « كلا يف ُْهَدْنَم نبا

 ١ هانكو ناوفص

 هتياور تءاجو ءهدحأ مل « « يصمحلا يئ ئاطلا هللا دبع نب دمحم ©

 (1565) مقرب

 مامإلا ذيملت , ركب وبأ , يدادغبلا ةرَجّش نب فّلَخ نب لماك نب دمحأ -8

 , يضاقلا ظفاحلا ةمالعلا مامإلا « يربطلا ريرج نب دمحم ىسيع يبأ

 " "0. يفوت
 دبع نب هللا دبع نب دمحم نب كلملا دبع ةبالق يبأ :نع يوري
 ىور « 785 ةنس يفوت « ةودقلا ظفاحلا مامإلا « يرصبلا كلمل

 " هريغو هجام نبا :هنع

 , يناهبصألا ورمع وبأ « ينيدّملا ميكَح نب ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ -5
 يفوت « ةقثلا ملاعلا مامإلا , كت نباب فرعي . مشاه ينب ىلوم

 . ؛ "3" ةنس

 :نع يوري

 . ١0ص باقلالاو ىلا يف بابلا حتف ١-
 . 0414/١8 ءالبنلا مالعأ ريس -

 . 4.01/١8 لامكلا بيذهق -»

 . 3١5/18 ءالبنلا مالعأ ريس -

0 



 يرصبلا يحاّسلا ناهاَم نب ميكح نب دهف نب ميهاربإ قاحسإ يبأ ©

 رثكو هبتك تبهذ :يعَدْرَبلا لاق ءاحمي ثّدحو « ناهبصأ مدق «

 ( هنوفعضي انخياشم ناك :خيشلا وبأ لاقو « هظفح ةءادرل هؤاطحخ

 . ١ 781 ةنس يفوت
 , يدادْعَبلا يضاقلا ٍقْرِبلا ىسيع نب دمحم نب دمحأ ساّبعلا يبأ ©

 يفوت « فيناصت بحاص ناكو « ةودقلا ةقثلا ثّدحملا مامإلا

 . 5 738٠ ةنس

 ةودقلا مامإلا « يناهبصألا متسُر نب يدهم نب دمحأ رفعج يبأ ©

 . ” 50/7 ةنس يفوت « دنسملا فّنص « ظفاحلا

 ظفاحلا مامإلا . يناهبصألا يفقثلا مصاع نب ديسأ نيسحلا يبأ ©

 . ؟ 31/0 ةنس يفوت ءاضيأ دنسملا فص « ثّدحملا

 ةمالعلا مامإلا « يدادْعَبلا ركاش نب دّمحُم نب رفعج دّمحُم يبأ ©

 . * 7/9 ةنس يفوت « مالسإلا خيش

 . 313/1١ نازيملا ناسلو « 197/8 باسنألا ١-

 نسب نمحرلا دبع دنسم انيلإ تلصو ىلا هبتك نمو . 4007/١ ريسلاو 2 787٠04/١ باستنألا -9

 . عبط دقو « فوع

 . 591/1 ءالبنلا مالعأ ريس -#

 . 7/4/١ ؟ ءالبنلا مالعأ ريس -4

 . ١917/١5 ءالبنلا مالعأ ريس -ه



 يفوت , ظفاحلا ثّدحملا « يراخُبلا لهس نب دماح دّمحُم يبأ ©

 , ١990 ةنس

 ع ةقثلا ثّدحملا مامإلا « يربكعلا ورمع نب فلخ دّمحُم يبأ ©

 . 5 395 ةنس يفوت

 « يسوُممرَطلا مث  يدادْعَبلا ملسم نب ميهاربإ نب دّمحُم ةيمأ بأ ©

 . " 077 ةنس يفوت « فيئاصتلا بحاص ظفاحلا مامإلا
 ةقثلا مامإلا يعفاشلا يذمرتلا رصن نب دمحأ نب دَّمحُم رفعج يبأ .٠

 . 4 398 ةنس يفوت « دهازلا

 , مالسإلا خيش ةمالعلا مامإلا « يزارلا سيردإ نب دّمحُم متاح يبأ ©

 . © ؟1// ةنس يفوت

 هركذ ٠ يربطلا دشار نب يلع نب دّمحُم هللا دبع يبأ ©
 وا

 . * ةمثيخ هنع انثدح :لاقو « ئكلا يف فنصملا

 هناك: ءالبنلا مالعأ ريس ١-

 . ها/ا//8١ ءالبنلا مالعأ ريس -؟

 . عوبطم وهو رمع نب هللا دبع دنسم انيلإ تلصو ىلا هبتك نمو . 8431/17 ءالبنلا مالعأ ريس -#
 . ه140/17 ءالبنلا مالعأ ريس -54

 . 11//71417 ءالبنلا مالعأ ريس -ه

 . 51ص باقلالاو كلا يف بابلا حتف -5

١ 



 يف متاح يبأ نبا هركذ « يناذمحلا بيبح نب نارمع نب دّمحُم ©

 « قودص وهو هثيدح ضعبب يلإ بتك :لاقو « ليدعتلاو حرجلا

 . ١تاقثلا يف ناّبح نبا هركذو

 ةراو نباب فورعملا « نامثع نب ملسم نب دّمحُم هللا دبع يأ ٠

 .5 556 يفوت « ةقثلا مامإلا ظفاحلا « يزارلا

 ناقربزلا نب هللا دبع نب رفعح بلاط يبأ نب ىيي ركب يبأ »

 ." ؟ا/ه ةنس يفوت ء ملاعلا ثّدحملا مامإلا « يدادْمَبلا

 , ثدحم « ٍناهبصألا فاحصلا يلع وبأ 2 ميهاربإ نب دّمحُم نب دمحأ -

 . ؛ "84 ةنس يفوت

 :نع يوري

 هركذ مّدقت « يناهبصألا متسر نب يدهم نب دمحأ رفعح يبأ ٠

 )1١١(.

  يلوقاعرُيَّدلا نارمع نب دايز نب مثيلا نب ميركلا دبع ىيي يبأ ©

 . 7 7/4 ةنس يفوت «ةجحلا ظفاحلا مامإلا « ناطقلا يدادْعَبلا

02 
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 ١- تاقثلاو « 41/4 ليدعتلاو حرجلا 8//1١51 .

 . 78/١ ءالبنلا مالعأ ريس -؟

 . 519/1١5 ءالبنلا مالغأ ريس -»#

 .(590-791) ١٠١ص مالسإلا خيراتو 2١71/١ ناهبصأ رابخأ ركذ -غ

 . 758/11 ءالبنلا مالعأ ريس -ه
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 « يسلايطلا يطساولا ديلولا نب ةملسم نب دمحم رفعج ٠ يبأ 95

 5/7 ةنس يفوت « هثيدح يف ملكت دقو « رّمعملا ثّدحملا
 ١

 دّمحُم وبأ هلعلو . هفرعأ مل « قاّرولا ميهاربإ نب دّمحُم نب دمحأ -
 . ؟ "8 ةنس يقوت « يسوّطلا يرْذآلَبل

 :نع يوري

 نباب فرعي , يلالملا ثراحلا نب دّمحُم نب ميهاربإ قاحسإ يبأ ©

 ” كلا يف فّيصملا هركذ ( 7901١ ةنس يفوت « « ةلئان

 يفوت « ثّدحملا مامإلا , يناهبصألا ماصع نب دمحأ ىيي يبأ *

 ظ . 5 51/7 ةنس

 هركذ « ناهبصألا بدؤملا ميهاربإ نب ىيي نب دمحأ رفعج يبأ ©

 . * كلا ف فّئصملا

 مشاه نب ىلوم دمصلا دبع نب ديزي نب دّمحُم نب نسحلا ىلع يبأ ©

 . 5 ركاسع نباهركذ «

 . 3986/1 ءالبنلا مالعأ ريس ١-

 . 75/15 ءالبنلا مالعأ ريس -!

 . 184/١ ناهبصأ رابخأ ركذو « ه١ ص باقلالاو كلا يف بابلا حتف -*

 . 49/1١1 ءالبنلا مالعأ ريس -4

 . ١94-140 ص باقلالاو كلا ف بابلا حتف -ه
 . 381/1١7 قشمد خيرات -؟
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 مث «٠ يذمرتلا يملسلا فسوي نب ليعامسإ نب دّمحُم ليعامسإ ىبأ ©

 ا دواد يبأ خيش كه ةقثلا ظفاحلا مامإلا « يدادغْعَبلا

 . 78٠ ١ ةنس يفوت « مهريغو يئاسنلاو

 يليعامسإلا نسحلا وبأ . يسرافلا نارهم نب ليعامسإ نب دّمحُم نب دمحأ -4

 . ؟ 4٠" ةنس يفوت . يروُباسُنّنلا

 :نع يوري

 " يرصملا يراصنألا ريفُع نب ريثك نب ديعس نب هللا ديبع «©

 « يليعامسإلا يروباسُيَنلا نارهم نب ليعامسإ نب دّمحُم ركب يبأ هيبأ .٠

 . 4 7918 ةنس يفوت « لاوجلا ظفاحلا مامإلا

 بتاك «دعس نب دّمحُم نع يوري « يخْلَبلا روصنم نب دّمحُم

 ؛«( ١1و « ه1و « ١٠ اهنم « ةريثك عضاوم يف « يدقاولا

 ” ةمجرت هل دجأ لو « قشمد خيرات يف هركذ ءاجو « اهريغو

 , ةكم ليزن « يرصبلا يبارعألا نب ديعس وبأ « دايز نب دّمحُم نب دمحأ -
 « فيناصتلا بحاص « مالسإلا خيش ظفاحلا ثّدحملا مامإلا

 ١ - لامكلا بيذمت 589/985 .

 . (360-7171) 830١/ص مالسإلا خيرات -؟

 . ريفع نب ريثك نب ديعس هيأ ةمجرت يف 2 78/١١ لامكلا بيذحت يف يرملا هركذ -"

 . ١١17/1١ 4 ءالبنلا مالعأ ريس -

 . ها/9١و 2 17145/8 قشمد خيرات -ه

 كن



 . 4٠# ١ ةنس يفوت

 :نع يوري

 رظني ع بساك نب ديمح نب بوقعي نع يوري «اديز نب دمحأ *©
 يبارعألا نبا هركذي ملو « ةمجرت ىلع هل فقأ لو « (1454)مقر

 . همجعم ف
 ,يفوكلا يدراطعلا يميمتلا دّمحُم نب رابحلا دبع نب دمحأ دمحأ يبأ ©

 نع قاحسإ نبا يزاغمب ثّدح « رّمعملا ثّدحملا خيشلا

 . ” 717 ةنس يفوت «٠ هنع ريكب نب سنوي
 مامإلا .٠ يدادْعَبلا يداَمَّرلا رايس نب روصنم نب دمحأ ركب يبأ ©

 ." هريغو هحام نبا :هنع ثدح 20 6 ةنس يفوت , ةقثلا ظفاحلا

 ةمجرتلا يف مّدقت « يناهبصألا متسر نب يدهم نب دمحأ رفعج يبأ ©

 . )١5( مقر

 مامإلا « يرّبَدلا يناعنصلا دابع نب ميهاربإ نب قاحسإ برقعي يبأ ©
 ةنس يفوت , مامه نب قازرلا دبع ةيوار 2 قودصلا دنسملا

 . أله

 ١- ءالبنلا مالعأ ريس  . 400/1١8دهزلا ىف ءزجو « هخويش مجعم : تعبط يلا هبتك نمو .

 لامكلا بيذتو « (8589) يبرعألا نبا مجعم -؟ ١/ 2 5048ءالبنلا مالعأ ريسو 50/1١ .

 لامكلا بيذحتو 005(2) يبارعألا نبا مجعم -ع ١/ 2 495ءالبنلا مالعأ ريسو 59/1١ .

  -4يبارعألا نبا مجعم ) »)1١55ءالبنلا مالعأ ريسو 4١5/1١ .
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 مامإلا « يارفعّرلا يدادْعَبلا حابصلا نب دمحم دّمحُم نب نسحلا يلع يبأ ©

 خيش 6 ٠١+15 ةنس يفوت « نيثدحملاو ءاهقفلا خيش ةمالعلا

 لقو « (8) مقرب مدقت 1 ©

 يطساولا ينالفاقلا باشخلا ىسيع نب ديحُب نب فلخ نيسحلا يبأ ©

 « ”15 ةنس يفوت « ةقثلا ثّدحملا « سودركب فورعملا «

 " هريغو هجام نبا خيش وهو

 مامإلا « يدادْعَبلا يروُدلا متاح نب دّمحُم نب ساّبع لضفلا يأ

 ننسلا باحصأ :هنع ىور 2« ١ ةنس يفوت « ةقثلا ثّدحملا

 ؟ مهريغو ةعبرألا

 ةنس يفوت « رمعملا ثّدحملا « نازبرك هبقلو 2 يدادْعَبلا

 .* الآ

 انيلإ تلصو يلا هتافلؤم نمو . 757/١17 ءالبنلا مالعأ ريسو « )001١( يبارعألا نبا مجعم ١-

 . عبط دقو « لالب دنسم

 . (5815) يبارعألا نبا مجعم -؟

 . 5114/8 لامكلا بيذقو 2 )١5/0( يبارعألا نبا مجعم

 ةياورب نيعم نبا خيرات : رظنيو « 755/١4 لامكلا بيذهتو « )١185( يبارعألا نبا مجعم -4

 . فيس رون دمحأ روتكدلا انخيش قيقحتب « يرودلا

 . ١78/١1 ءالبنلا مالعأ ريسو « )١797( يبارعألا نبا مجعم -ه
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  يمرَخُملا يدادْعَبلا بويأ نب دّمحُم نب هللا دبع دّمحُم يبأ ©

 . ١ 558 ةنس يفوت « هيقفلا ثّدحملا مامإلا

 مامإلا . يّكملا ةّرسم يبأ نب دمحأ نب هللا دبع ىجب يبأ *

 . 5 71/9 ةنس يفوت « دنسملا ثّدحملا

 ليزن « يدادْعَبلا غئاّصلا ملاس نب ليعامسإ نب دّمحُم رفعج يبأ ©

 هنع ىور « 575 ةنس يفوت « ةقثلا ثّدحملا مامإلا « ةّكم

 . "دواد وبأ

 .٠ يقيقدلا يطساولا ناورم نب كلملا دبع نب دّمحُم رفعج يبأ «

 وبأ :هنع ىور 2 355 ةنس يفوت « ةجحلا ثّدحملا مامإلا

 ؟ امهريغو هجام نباو دواد .

 ٠ يدانملا دواد يبأ :نبا « ديزي نب هللا ديبع نب دمحم رفعج يبأ «
 ام“

 يراخُبلا :هنع ىور « 7177 ةنس ىفوت « ةقثلا ثّدحملا مامإلا

 . * هريغو ليق اميف

 ناقريزلا نبا هللا ديعا نب رفعح بلاط يأ نب ىجي ركب نأ *
 . )١5( مقرب مّدقت « يدادغْعَبلا

 ١- يبارعألا نبا مجعم )١975( « ءالبنلا مالعأ ريسو 359/1 .

 ءالبنلا مالعأ ريس و « (585) يبارعألا نبا مجعم -؟ ١/589 .

 - يبارعألا نبا مجعم )١79( « 2لامكلا بيذهتو 275/95 .

  -5ءالبنلا مالعأ ريسو « (785) يبارعألا نبا مجعم ١/587 .

 يبارعألا نبا مجعم -ه )٠١5(« لامكلا بيذقو 5.0/95 .

 ول



 ثدحم ( ريكبب فرعيو 2 يدادغبلا ركب وبأ , لهس نب دّمحُم نب دمحأ -5

 د 1١
 هقن

 :نع يوري

 مامإلا «٠ يدادْعَبلا يدسألا حلاص نب ىسوم نب رشب ىلع يبأ ©

 . 5 784 ةنس يفوت « ةقثلا ظفاحلا

 . )١5( مقرب مَّدقت « يذمرتلا رصن نب دمحأ نب دَّمحُم رفعج يبأ ©

 ' ناهبصأ رابخأ يف ميعن وبأ هركذ « ناهبصألا مصاع نب دّمحُم نب دمحأ ع7

 « ةقثلا ظفاحلا مامإلا « يرصبلا ليبتلا مصاع يبأ نبا « ينابيشلا

 4 541/ ةنس يفوت « يناثملاو داحآلا اهنمو « فيناصتلا بحاص

 يلع وبأ . لوحكم نب مالسلا دبع نب هللا دبع نب دّمحُم نب دمحأ ا

 . ” يوريبلا

 ١- قشمد خيرات 1 .

 . 707/1 ءالبنلا مالعأ ريس -9

 . ٠١7/١ ناهبصأ رابخخأ ركذ -»

 هنم لقن دقو « يناثملاو داحآلا : انيلإ تلصو يلا هفيناصت نمو . 470/1 ءالبنلا مالعأ ريس - 4

 . باتكلا اذه يف هدنم نبا فّنصملا

 . ١7١ ص عيمج نبا مجعم :يف هتمجرت -ه
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 :نع يوري

 نب ١ مالسلا دبع ن

 . 8١ ١ «ةقثلا ظفاحلا مامإلا « لوحكعي بقلملا

 يداب نب بويأ نب ىيحي ايركز يبأ
 ظ يرصملا ء مهالوم ينالؤخلا

 هريغو يئاسنلا خيش « ةقثلا ثّدحملا

١ 

 خيشلا , يروُباسُيَّنلا نسحلا وبأ , يفئارطلا سوُدبَع نب دّمحُم نب دمحأ -؟ 4

 . "45 ةنس يفوت , ةقثلا دنسملا

 :نع يوري

 ظفاحلا مامإلا ؛ يمرادلا دلاخ نب ديعس نب نامثع ديعس يبأ
 ةنس ىفوت « فيناصتلا نم هريغو ريبكلا دنسملا بحاص «دقانلا

 2.64 خ0

 « يرصملا مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم هّللا دبع يبأ .٠ 3 و ِس 1

 ١- ءالبنلا مالعأ ريس ١/35 .

 . 9١/.7 لامكلا بيذهققت -؟

 . 519/56٠ ءالبنلا مالعأ ريس -»#

 ىلع درلاو « يسيرملا رشب ىلع درلا : ةعوبطملا هبتك نمو . 7١5/17 ءالبنلا مالعأ ريس -4
 . نيعم نبا نع هخيراتو « ةيمهجلا

1: 



 . ' هريغو يئاسنلا خيش « ظفاحلا هيقفلا مامإلا

 مامإلا . يرصملا يماخلا رهاطلا وبأ 2 ورمع نب دّمحُم نب دمحأ -ه

 . 574١ ةنس يفوت .ةقثلا ثّدحملا

 ٍقدّصلا ةرسيم نب ىلعألا دبع نب سنوي ىسوم يبأ :نع يوري «

 . (5) مقرب مّدقت « يرصملا

 . ” 5/8 ةنس يقوت  لّدَعملا ناهبصألا نارهم نب دمحأ

 :نع يوري

 « يرصملا مهالوم يدارملا ناميلس نب عيبرلا دمحم يبأ ©

 هجام نباو يئاسنلاو دواد يبأ خيش وهو « يعفاشلا مامإلا بحاص

 . ؟ مهريغو

 مدع « يرصملا يراصنألا ريفُع نب ريثك نب ديعس نب هللا ديبع ©

 . )١18( مقرب

 مامإلا , يقشمّدلا بوقعي وبأ « يعّرْذَأْلا مشاه نب ميهاربإ نب قاحسإ -7

 . " "44 ةنس يفوت , ةودقلا ةقثلا ثّدحملا

 ١ - لامكلا بيذق 597/58 .

 . ©0/1١”5 ءالبنلا مالعأ ريس -؟

 . (597)1501-780ص مالسإلا خيراتو « ١65/١ ناهبصأ خيرات ركذ -#

 . 89/9 لامكلا بيذق - «

 . 2/8/1١٠8 ءالبنلا مالعأ ريس -ه



 ليزن ( ذازَرُع نب دمحم نب هللا دبع نب نامثع :نع يوري ©

 «( هريغو يئاسنلا خيش « ةقثلا ظفاحلا مامإلا ءاهملاعو ةّيكاطنأ

 . ١ 885 ةنس يفوت

 فتصملا ذلاو , مهالوم يدّبَعلا ُهَدْنَم نب ىيي نب دّمحُم نب قاحسإ -

 ' 41١" ةنس يقوت « ةياوّرلاو ثيدحلا لهأ نم ناك « هللا دبع يبأ

 دبع يبأ دج ع يدْبَملا ُهَدْنَم نب ىيي نب دّمحُم هيبأ :نع يوري 2

 . ” 0.1 ةنس يفوت « اظفاح اريبك امامإ ناك « فّئصملا هلل
 َْدْبَم نبا هركذ « بتاكلا يدنقرمَّسلا قاحسإ وبأ . ورمع نب ليعامماإ 84

 . ؛ ىنكلا يف
 هركذ يدنقرمّسلا ديمح نب دماح نب دمحم :نع يوري ©

 نب يلع نيسحلا يبأل ريسفتلا عمس :لاقو , باسنألا يف ناعمّسلا

 . * يدنقرمّسلا يلظُنحلا ميهاربإ نب قاحسإ

 مامإلا , يدادغبلا يلع وبأ , رافصلا ليعامسإ نب دّمحُم نب ليعامسإ ٠

 ١- لامكلا بيذق ١9//ا ١ع .

 . 7١١/١ ناهبصأ رابخأ ركذ -؟

 . 188/1١ 4 ءالبتلا مالعأ ريس -ا“

 . ه؟ص باقلالاو كلا يف بابلا حتف -4
 . 3410/٠ يناعمسلل باسنألا -ه

 ه5



 . 41١" ١ ةنس يفوت «, قارعلا ُدْسُم يوخَئلا

 :نع يوري

 مامإلا « دادغب ليزن « يروباسيتلا ءىناه نب ميهاربإ قاحسإ يبأ

 .5 5568 ةنس يفوت ع دمحأ مامإلا ذيملت « هيقفلا ةودقلا ظفاحلا

 ظفاحلا مامإلا « يدادْعَبلا راّبألا ملسم نب يلع نب دمحأ ساّبعلا يبأ

 ” و ةنس يفوت « تافئنصم بحاص وهو « نقتملا

 مقرب مّدقت « يدادْعَبلا يداَّمّرلا راّيس نب روصنم نب دمحأ ركب يبأ
(019). 

 . 4 507 ةنس يفوت « ماّحفلا ديلولا نب دمحأ ركب يبأ

 «ةقثلا ثّدحملا « يدادْعَبلا يطساولا قاّرولا دّمحُم نب رفعج

 . * 758 ةنس يفوت

 مامإلا « يدادغعَبلا « يدبعلا ديزي نب ةفرع نب نسحلا ىلع يبأ
 يفوت « هحام نباو يذمرتلا خيش « رَّمعُملا ةقثلا ثّدحملا

 35 ؟هال ةنس

 يف ارخؤم تعبط دقو « هثيداحأ نم ءازجأ ضعب انتلصو دقو . 440/١ ءالبنلا مالعأ ريس ١-

 . دلجم

 . ١07/11 ءالبنلا مالعأ ريس -؟

 . 457/1١ ءالبنلا مالعأ ريس -#

 . 917/17 ءالبنلا مالعأ ريسو 2 (8715) يبارعألا نبا مجعم -4

 1//31١1. 5 ءالبنلا مالعأ ريسو 2 ١1/9/17 دادغب خيرات -ه

 . عبط دقو روهشملا ءزحلا بحاص وهو . قلل لامكلا بيذق -5

 هج



 ثّدحملا « دادغب ليزت « يطساولا يقتل هللا دبع نب ساّبع ©

 . ١ ؟01/ ةنس يفوت ١ هريغو هجام نبا خيش ( ةقثلا

 مّدقت « «يدادْعَبلا يروُدلا متاح نب دّمحُم نب ساّبع لضفلا يبأ

 . )١5( مقرب

 مث يرصبلا يثراحلا روصنم نب دّمحُم نب نمحرلا دبع ديعس يبأ ©

 . )١9( مقرب مّدقت ٠ نازيرك هبقلو « يدادُمَبلا

 مث « يلوقاعريدلا نارمع نب دايز نب مثيلا نب ميركلا دبع ىيحي بأ ©

 . )١5( مقرب مّدقت « ناّطقلا يدادْعَبلا

 تاقثلا دحأ , دادغب ليزن : ٍناَغاَصلا قاحسإ نب دّمحُم ركب يبأ ٠

 ةنس يفوت « يراخبلا لإ ةتسلا هنع ىور « نيلاَحرلا ظافحلا

 .'5 ا

 , يدادْعَبلا يرصبلا زاّرقلا ديزي نب نانس نب دّمحُم نسحلا يبأ

 . " 51/١ ةنس يفوت « هيف مّلكُتُم ثّدحم وهو

 : يقيقّدلا يطساولا ناورم نب كلملا دبع نب دّمحُم رفعج يبأ .

 . (15) مقرب مّدقت
 باّرجلا نبا مساقلا وبأ ٠ دمتحأ نب ميهاربإ نب بوقعي نب ليعامجإ ١-

 ١- لامكلا بيذق ١4/ . 7١5هثيدح نم ءزج انيلإ تلصو ىلا هبتك نمو .

 لامكلا بيذق -؟ 85/94" ,

 . رافصلا ليعامسإ هنع هيوري عوبطم يثيدح ءزج هلو . 5 لامكلا بيذمق -*

 نانا



 . ١ "48 ةنس يفوت ءةقثلا ثّدحملا خيشلا ءزاّربلا يدادغتبلا

 يضاقلا ليعامسإ نب قاحسإ نب ليعامسإ قاحسإ يبأ :نع يوري ©

 خيش ظفاحلا ةمالعلا مامإلا « دادغب ليزن « يرصبلا يكلاملا

 . 5 781 ةنس يفوت « تافئصملا بحاصو « مالسإلا

 . هفرعأ مل ء يزّورملا دمحأ نب ركب ١"

 يفقثلا دقاو نب داّمح نب مثيحلا نب دّمحُم هللا دبع يبأ :نع يوري «©

 ظفاحلا مامإلا « صوحألا يبأب روهشملا « يدادْعَبلا مهالوم

 . " هريغو هجام نبا خيش « تبقلا

 ديلولا وبأ ٠ نمحرلا دبع نب بويأ نب دّمحُم نب بيعش نب ركب

 . 4 "ه4 ةنس يفوت , يقشمّدلا يشّرَقلا

 :نع يوري

 مقر :رظنا « يناّرحلا سنوي نب سيردإ نع يوري « ديعس نب دمحأ ©

 . هفرعأ ملو «(45)

 ١- ءالبنلا مالعأ ريسو « ”77؟1ص عيمُج نبا مجعم ١٠/4910 .

 ىلع هتققح دقو (نآرقلا ماكحأ) اهنمو « ةريثك باتك هلو « 79/1 ءالبنلا مالعأ ريس -؟

 ةبتكم نع هللا ءاش نإ ابيرق ردصيسو « سنوتب ناوريقلا ةبتكم يف ةظوفحلا ةديحولا ةصقانلا هتحخسن

 . توريب يف مزح نبا

 . 1١55/1 ءالبنلا مالعأ ريس -#

 . ؟مهأله قشمد خيرات - 5

 نيف



 ١ م8١ ةنس يفوت « رّمَعُملا دنسملا ثّدحملا « ىقشمّدلا

 يف هركذ ءاج 2, يرطملا يدارملا هللا دبع نب نسحلا نب ريكب -"'*

 . ؟ ةمجرت ىلع هل فقأ ملو « ديهمتلا يف ربلا دبع نبا هاور ثيدح

 عضي :يطقرادلا لاق « يوُلَبلا دّمحُم نب هللا دبع :نع يوري «

 . " يعفاشلا ةلخر بحاص وهو « ثيدحلا

 , يدادغَبلا فاّصَخلا دَّمحُم وبأ ٠ ميهاربإ نب دمحأ نب رفعج -"4

 . ؟ ظفاحلا ءىرقملا

 نيكد نب لضفلا ميعن يبأ نب مثيم نب دمحأ نسحلا يبأ :نع يوري ©

 . * هريغو ئطقرادلا هفعض ( هيف مّلكتم خيش وهو , يفوكلا

 479/١4 الب لل مالللا ا لعأ رب -_(
 رئاشبلا راد نع ردصو « حلاص ميهاربإ لضافلا قيدصلا هققح يذلا ينيدحلا ءعزجلا بحاص وهو «

 . قشمدب

 . 7/6/4 ريلا دبع نبال ديهمتلا -؟

 2178/١ يقهيبلل يعفاشلا بقانم : رظني « ةبوذكم ةلحرلا هذهو ء 7728/8 نازيملا ناسل -#

 : . 8/٠١/ ريسلاو

 . 581/10 دادغب خيراتو « 554/1 الوكام نبال لامكإلا -4

 . 705/١ نازيملا ناسلو ع (871) يبارعألا نبا مجعم -



 ىسوم دلو نم , يئاسوملا مساقلا وبأ , رفعج نب دَّمحُم نب رفعج -*ه

 . ' رصم ليزن , رفعج نب

 :نع يوري

 قشمد ليزن «٠ يِرْحّسلا سايإ نب ىي نب ايركز نمحرلا دبع يبأ ©
 هنع ىور « لاّخَّرلا ظفاحلا مامإلا « ةنسلا طاّيخب فرعيو «

 . ” 589 ةنس يفوت « هريغو يئاسنلا

 ليزن « يدادْعَبلا غئاصلا ملاس نب ليعامسإ نب دّمحُم رفعج يبأ ©
 . )١9( مقرب مّدقت «ةّكم

 يروُباسُيَنلا ديلولا وبأ 2 نوراه نب دمحأ نب دّمحُم نب ناسح

 . "49 ةنس يفوت « يتفُملا ظفاحلا مامإلا . يعفاشلا

 مامإلا « يوسّنلا رماع نب نايفس نب نسحلا ساّبعلا بأ :نع يوري «

 . 4 "017 ةنسا يفوت « دنسُملا بحاص « تبثلا ظفاحلا

 مامإلا « يرطملا يركْسَعلا دّمحُم وبأ 0 قيشّر نب نسحلا -#ا/
 .* "ال. ءرصم دنْسُم , ثّدحملا

 :نع يوري

 . 74ص باقلالاو كلا يف بابلا حتف ١-

 . 118//501 ءالبنلا مالعأ ريس 9

 . 4917/1١٠8 ءالبنلا مالعأ ريس -#م

 . 169/1١ 5 ءالبنلا مالعأ ريس -4

 . 580/1١5 ءالبنلا مالعأ ريس -ه

 هك



 مامإلا « يرصملا ييجّتلا ملسم نب دامح نب دمحأ رفعج بأ ©

 . ١ 795 « هريغو يئاسنلا خيش «ةقثلا ثّدحملا

 يزورملا رجّماك نب ميهاربإ ليئارسإ يبأ نب قاحسإ بوقعي يبأ ©«
 « هريغو يراخُبلا خيش « ةقثلا ثّدحملا مامإلا « يدادَْبلا

 . 5 34ه ةنس يفوت

 ءاج « يرصملا ملا ميهاربإ نب رفاسم نب رفعج نب يلع ©

 " ةمجرت ىلع هل فقأ ملو « لامكلا بيذق نم هيبأ ةمجرت ف هركذ

 خيشلا ٠ يدادْعَبلا يطاغغألا زورين نب ميهاربإ نب دّمحُم ركب يبأ ©

 . ؟ 0814 ةنس يفوت « قودصلا دنسُملا

 « يزارلا يبالوُدلا ديعس نب دامح نب دمحأ نب دّمحُم رشب يبأ .

 يفوت ( هريغو كلا باتك بحاص « نقتملا ظفاحلا مامإلا

 . 7411١ ةنس

 ساّيعلا نب نسحلا وه سيلو « هفرعأ مل . سابعلا نب نسحلا -

 ١ - لامكلا بيذ 95/١؟ ,

 لامكلا بيذق -؟ 7928/9 .

 *- لامكلا بيذق 1١١١/٠ .

  -4ءالبنلا مالعأ ريس ١6/8 .

 - ءالبنلا مالعأ ريس 4 ١/ . 7١9ةرهاطلا ةّيرذلا باتكو « نيكلا : تعبط لا هبتك نمو .



 . ةمجرتلا بحاص نم ةقبط مدقأ هنإف 2١ هريغو يالا ٌحيِش « يزاّرلا

 يزملا هركذ « ىندملا يلفونلا ناميلس نب رفعج :نع يوري «

 هل دجأ ملو « " يماّرحلا رذنملا نب ميهاربإ هخيش ةمجرت يف

 ْ . ةمجرت

 باتك يف اضيأ فّئصُملا هنع ىور « يبيصّنلا يلع نب نسحلا "8

 . هفرعأ ملو «(491) نامبالا

 راطعلا نيزَر نب ىيي نب رفعج نب دّمحُم ركب يبأ :نع يوري ٠

 « ءالعلا نب ميهاربإ هخيش ةمجرت يف يّرملا هركذ « يصْمحلا

 . ' هفرعأ ملو

 هفرعأ م , يرمّلا ةّيمأ نب ورمع نب نسح نب لضفلا نب نسحلا -4.

 منو « (85) مقر ةمجرتلا يف امك « ةّيمأ نب ورمع :نع يوري *

 . هفرعأ ل , قاحسإ نب دّمحُم نب نسحلا -1

 مقر ةمجرتلا يف امك « يرصُنلا اًيركز نب دَّمحُم :نع يوري «

 . اضيأ هفرعأ لو ء(58)

 ١- دادغب خيرات يف ةمجرت هل 391/19 .

 لامكلا بيذحت -؟ 5١9/9 .

 . 3157/59 لامكلا بيذمت -#

 28م8



 دّمحُم وبأ . نوميم نب ميهاربإ نب ميلح نب دّمحُم نب نسحلا -4؟
 مكاحلا هنع ىور :لاقو « يناعمّسلا هركذ . يزورملا يميلحلا غئاصلا

 . ١ هريغو هللا دبع وبأ

 « يزّورملا يراّرفلا ورمع نب دّمحُم هّحَّوملا يبأ:نع يوري «
 . 5 388 ةنس يفوت «ءورم ثّدحم « يوغللا ظفاحلا مامإلا

 اضيأ فّنصملا هنع ىور « يارَّسّيقلا ىيي نب ناورم نب نسحلا -4

 فقأ لو . ” هخيرات يف ركاسع نبا هركذو ع 889/١ نامبالا باتك يف
 . هتمجرت ىلع

 مجعم ف هركذ ءاح : ٍقاَرَّسْيقلا نايفس يبأ نب ميهاربإ :نع يوري ٠

 . ؛ هفرعأ لو « يومحلا ترقايل نادلبلا
 مامإلا . يصمحلا مساقلا وبأ ٠ مشاه نب روصنم نب نسحلا -45

 . * ةقثلا ثّدحملا

 قيربز نب ءالعلا نب ميهاربإ نب قاحسإ نب ورمع :نع يوري 4

 . أ هريغو يناربطلا خيش « يصمحلا

 ١- يناعمسلل باسنألا ١/ » 56٠0ص مالسإلا خيراتو ١99 )801-.28( .

 ءالبنلا مالعأ ريس -؟ 3410/11 .

 . 3ه/11و ( 771/9 قشمد خيرات -#

 . 4755و « ١8/4 نادلبلا مجعم -4

 . 795/11 قشمد خيرات -ه

 . (59097) طسوالا مجعملا -5
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 لضفلا وبأ « يروُباسيَنلا مث يراخُبلا فسوي نب بوقعي نب نسحلا -4ه

 . ١ 41 ةنس يفوت « قودّصلا خيشلا ٠

 يروباستينلا ٍناّبقلا دايز نب دّمحُم نب نيسحلا يلع يبأ :نع يوري «

 هنع ىور « ناسارحب نيثدحملا خيش « ةقثلا ظفاحلا مامإلا «

 . 5 788 ةنس يفوت « هخيش هنأ عم يراخُبلا

 , يرطملا يلع وبأ « يفئاَرطلا حيّلُم نب فسوي نب نسحلا -45

 . 84٠" ةنس يفوت ءدنسملا

 مكحلا دبع نب هللا دبع نب دّمحُم هللا دبع يبأ :نع يوري ©

 . )١9( مقرب مَّدقت « يرصملا

 , يدزألا رّمعملا وبأو هللا دبع وبأ , دهف نب دمحأ نب نيسحلا -41

 . ؛ ةقثلا ثّدَحُملا . يضاقلا يلصوَملا

 « رحانخلا يبأ نب ديزي نب دّمحُم نب دمحأ ىلع يبأ :نع يوري ٠

 . * 717/4 ةنس ىفوت « سلبارط دنُسُم ثّدحملا مامإلا

 ١- ءالبنلا مالعأ ريس 457/18 .

 ءالبنلا مالعأ ريس -!؟ ١/2949 .

 #»- ءالبنلا مالعأ ريس 41/8/18 .

  -4مالسإلا خيراتو « 9// دادغب خيرات ص٠لاه )580-581( .

 ءالبنلا مالعأ ريس -ه 5540/11 .



 ةنس يفوت . ةقثلا ثّدحملا « يسراقلا ليعامسإ نب نيسحلا -

 ْ ١ معو

 ةمجرت يف يَّرملا هركذ « ديَّمُح نب دبع نب دّمحُم :نع يوري *

 . ؟ ةمجرت هل دجأ ملو « يّشكلا ديُمح نب دبع مامإلا هيبأ

 دقو « هفرعأ مل , يرصملا دمحأ وبأ , تاّيَزلا رفعج نب نيسحلا -4

 ش .:(549) مقرب ناميالا باتك يف اضيأ فتصملا هنع ىور

 :نع يوري سل

 . " يناريَّطلا خيش « يقّرلا ناّيح نب دلاخ نب ىيي نب دمحأ .٠

 * يزاّرلا نارهم نب ريشب نب ديعس نب يلع نسحلا يبأ ©

 . (9) مقرب مّدقت « كّيلَعب فورعملا
 مقرب مّدقت « يرصملا ديزي وبأ « يسيطاّرقلا ديزي نب فسوي ©

(5).. 

 مامإلا , يسرطلا هللا دبع وبأ . بويأ نب نسحلا نب نيسحلا -ه٠

 . 4 4٠" ةنس يقوت . تبثلا يوحنلا ظفاحلا

 :نع يوري

 ١- مالسإلا خيرات ص١7 71 80( ,

 لامكلا بيذق -؟ 714/1١8ه .

 . )8١( طسوالا مجعملا :رظنا -ا"

 . 88/1١6" ءالبنلا مالعأ ريس -4

5١ 
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 مقرب مَّدقت ء« يكملا َةَّرَسَم يبأ نب دمحأ نب هللا دبع ىجحي يبأ ©

(019). 

 . (1) مقرب مّدقت « يزارلا سيردإ نب دَّمحُم متاح يبأ

 ظفاحلا مامإلا . يروبباسُيَتلا يلع وبأ ديزي نب يلع نب نيسحلا ١-

 مم و ةنس ىفوتملا « دقانلا

 مقرب مّدقتملا « مامإلا « يِوَّسّنلا نايفس نب نسحلا :نع يوري «

(35). 

 مساقلا وبأ « ةزمح نب ىي نب دّمحُم نب دلاخ نب دّمحُم نب دلاخ -ه

 . ' يقشمّدلا , ثّدحملا « يمرْضحلا

 « يِهلتَبلا ةزمح نب ىيي نب دّمحُم نب دمحأ همأل هدج :نع يوري .

 . " 785 ةنس يفوت « يناربطلا خيش « قودصلا ثّدحملا

 يماشلا يشّرفْلا نسحلا وبأ « ةرديح نب ناميلس نب ةمثيخ -ه»
 , هريغو ةباحصلا لئاضف فّتصم « رّمَعملا ةقثلا مامإلا , يسلبارطألا

 . ” "87 ةنس يفوت

 :نع يوري

 ١- قشمد خيرات ١5/١85 .

 ءالبنلا مالعا ريسو 7(2ه)١ يناربطلل طسوالا مجعملا -؟ ١1/4514

 #- ءالبنلا مالعأ ريس  . 4١١/١٠دلجم يف تعبط دقو « هبتك نم ءازجأ ضعب انتلصو دقو .
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 *ا/ا/ ةنس يفوت , ثّدحملا مامإلا « ةفوكلا يضاق ١ .

 © ءانّبلا نب ناميلس نب دّمحُم نب هللا دبع نب دمحأ نسحلا يبأ

 ؟ةمجرت ىلع هل فقأ ملو «لئاضفلا يف ةمثيخ هنع ىور «يناعنصلا .

 ٠ يرافغلا ةزَرْغ يبأ نب سيق نب سنوي نب مزاح نب دمحأ ورمع يبأ

 يفوت ء دنسملا بحاص « قودصلا ظفاحلا مامإلا « يقوكلا

 ةنس 30/5 " .

 © يدادُْعَبلا يضاقلا قربا ىسيع نب دّمحُم نب دمحأ ساّبعلا نأ ,

 مقرب مّدقت )١١( .

 ٠ مّدقت « يربدلا يناعنصلا دابع نب ميهاربإ نب قاحسإ بوقعي يبأ

 مقرب )١5( .

 ٠ ظفاحلا مامإلا « يبيصّنلا دّمحُم نب رايس نب قاحسإ بوقعي يبأ

 ةنس يفوت ع تبثلا 80 4 .

 .٠ ةمالعلا مامإلا « يدادْعَبلا ركاش نب دّمحُم نب رفعج دمحم يبأ

 ةنس يفوت ( مالسإلا خيش 50/8 © .

 © مقرب مّدقت « زازبلا يدادغعَبلا مركُم نب نسحلا يلع يبأ )9( .

 ١- ءالبنلا مالعأ ريس 1948/15 .

 40ص ةباحصلا لئاضف -؟ .

 *- ءالبنلا مالعأ ريس ١/ . 779هدنسم عبط دقو .

 . 1914/1 ءالبنلا مالعأ ريس -4

 . 1910/11 ءالبنلا مالعأ ريس -ه
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 أ

 . ' اقودص ناك :متاح يبأ نبا لاق « يرّسسلا نب دانه

 ٍناَرْهَبلا يمكحلا عفار نب ديمحلا دبع نب ناميلس ناميلس ىبأ ©«

 . ' ىناعمسلا هركذ « يصمحلا

 مامإلا « قوُريَبلا يرذٌعلا ديزم نب ديلولا نب ساّبعلا لضفلا يبأ ©

 « امهريغو يئاسنلاو دواد يبأ خيش « رمعملا ءىرقملا ةقثلا

 ى هع
 .٠ 0 ةهنس يف ود

 لاق « يصّمحلا يرْصَنلا باهولا دبع نب دمصلا دبع دّمحُم يبأ ٠

 . ؟ قودص وهو هنم تعمس :متاح يبأ نبا

 . )١4( مقرب مّدقت « يرصبلا

 . * يبلحلا يسوّسسلا هللا دبع نب دّمحُم رمع يبأ ©

 « ظفاحلا مامإلا « يصمحلا نايفس نب فوع نب دّمحُم رفعج ىبأ ©

 . 1 71/7 ةنس يفوت ( هريغو دواد يبأ خيش

 هتققح دقو « يروثلا نايفس ثيدح يف اءزج عمج يذلا وهو « 78/4 ليدعتلاو حرحلا ١-

 . توريب يف ةيمالسإلا رئاشبلا راد نع ارخؤم ردصو

 . 7177/9 يناعمسلل باسنألا -؟

 .: 57/1/17 ءالبنلا مالعأ ريس -#

 . 07/5 ليدعتلاو حرحلا -4

 . 5 1437/8 معدعلا نبال بلطلا ةيغبو 2« 5060١ قشمد خيرات -ه .

 . 5717/١5 ءالبنلا مالعأ ريس -

15 



 مامإلا « يئادملا ناّيح نب ىسيع نب دّمحُم هللا دبع يبأ ©

 . ١ ”0/8 ةنس يفوت «ءىرقملا ثّدحملا

 ناقّربرلا نب هللا دبع نب رفعح بلاط يبأ نب ىي ركب يبأ ©

 . )١8( مقرب مّدقت « يدادْعَبلا

 وبأ ٠ يفوكلا يرماَعلا كرابملا نب رفعج نب دّمحُم نب ديز -4
 قودصلا ثّدحملا . سبايلا يبأ نباب فورعملا «, يدادغبلا نيسحلا

 . 5741 ةنس يفوت ٠

 دنسملا « يقوكلا رفعج نب دّمحُم رمع يبأ :نع يوري «
 يفوت « نيكد نب لضفلا ميَعُت يبأ نم هعامس يف مّلكُت « رّمعملا
 7 3606 ةنس

 يدادغَبلا . يرصملا نّكّسلا نب ديعس نب نامثع نب ديعس -8
 , تافّئصملا بحاصو « ريبكلا ظفاحلا مامإلا . يلع وبأ 2 لصألا

 . ؟ "ه8 ةنس يفوت « ةباحصلا ةفرعم اهنمو

 :نع يوري

 نب لضف نع يوري , ماطنسب نب دّمحُم نب دمحأ سابعلا يبأ ©

 ١- ءالبنلا مالعأ ريس 751/118 .

  -19دادغب خيرات 4149/4 .

 . 0717/1 ءالبتلا مالعأ ريس لا"

 . 15//170 ءالبنلا مالعأ ريس -4



 قشمد خيرات ف هركذ ءاجو 2« )٠١٠( مقرب مّدقت يذلا ( رابخلا دبع

 ١

 . « يدادْعَبلا اين ايندلا ىب يبأ نبا « ديبع نب دّمحُم نب هللا دبع ركب يبأ ©

 دهُزلاو عرولا يق ةروهشملا فيناصتلا بحاص , ظفاحلا مامإلا

 .' م١ يفوت ( هريغو ريسفتلا باتك يف هجام نبا نع ىور )2

 مامإإلا  يدادْعَبلا دعاص نب دّمحُم نب ىيي دّمحُم يبأ -ج ٠

 . ' 7١4 يفوت « فيناصتلا بحاصو « قارعلا ثّدحم « ظفاحلا

 . هفرعأ مل « يصمحلا ديزي نب ديعس -

 :نع يوري

 خيش (©غ ةقثلا ثّدحملا « نذؤملا يزاجحلاب فورعملا

 . ؟ 59/١ ةنس تام « هريغو يئاسنلا

 (51) مقرب مّدقت ١ يصمحلا نايفس نب فوع نب دّمحُم رفعج يبأ ل

 ليزن , يمّدَألا يدادغَبلا ةبيتق وبأ « لهس نب لضفلا نب مّلَس -ه

 .711/54و 21١/١4 قشمد خيرات ١-

 . 77/١5 لامكلا بيذمت -؟

 نب هللا دبع دنسم اهنم عبط امو « هبتك نم ءازجأ تلصو دقو . 501/١ 6 ءالبنلا مالعأ ريس -#

 . ىفوأ يبأ

 . 5814/1١ ءالبنلا مالعأ ريسو « 4755/١ لامكلا بيذهت -؛
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 . 8٠# ١ ةنس يفوت .ملاعلا ثّدحملا ءرصم

 :نع يوري

 « يوّرَا « يدادْمَبلا متاح نب هللا دبع نب ميهاربإ قاحسإ يبأ ©

 امهريغو هجام نباو يذمرتلا :هنع ىور « ةقثلا ثدحملا مامإلا

 . 5 844 ةنس يفوت ٠

 يفوت عةقثلا ثّدحملا « يدادغْعَبلا يرهوجلا ثيللا نب دمحم ©

 . 5 1599 ةنس

 يضاقلا ديز نب دامح نب ليعامسإ نب بوقعي نب فسوي دّمحُم يبأ ٠

 بحاص « ةقثلا هيقفلا ظفاحلا مامإلا « يدادْعَبلا لصالا يرصبلا

 , 4 ؟91/ ةنس يفوت 2« فيناصتلا

 , ظفاحلا يراخُبلا ِءاَذَخا متاح وبأ . رضخلا نب يرسلا نب لهس -
 . * لامكلا بيذهقو . قشمد خيراتو . يدع نبال لماكلا يف ركذ هل

 :نع يوري

 . ”15//1 ءالبنلا مالعأ ريس ١-

 . ١١9/٠9 لامكلا بيذق -؟

 . 5514/١7 ءالبنلا مالعأ ريسو « ١957/5 دادغب خيرات -*

 . 869/14 ءالبنلا مالعأ ريس -؛4

 ١7/5 لامكلا بيذحتو « ”7./ قشمد خيراتو 21 57م/*9 لاجرلا ءافعض يف لماكلا -ه

 1 .؟ه5/15و9 6
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 « صفح يبأ نب دّمحُم نع يوري « يراخُبلا دحاولا دبع نب دمحأ «

 . (505) مقر ةمجرتلا رظني «امهفرعأ ملو

 ملو « ينارحلا ىيي نب دمحأ نع يوري « يشرقلا دَّمحُم نب دمحأ

 . (514/) مقر ةمجرتلا رظني « هفرعأ

 مقر ةمجرتلا رظني «٠ رضنلا نب ءناه نع يوري « رينم نب ركب «©

 . امهفرعأ ملو 2 (407)

 « بعصم نب دمحأ نع يورب ( هفرعأ ملا « بيبح يبأ نب بيبح ©

 .(؟١7) مقر

 مامإلا « يِمَّسَّنلا يهدْررَّدلا هللا دبع نب ناميلس نب فلخ «

 . ٠.٠6" ١ ةنس يفوت « ةقثلا ثّدحملا

 ثّدحملا مامإلا « يراخُبلا يلهابلا هيِوُذاَش نب لهس نوراه يبأ .٠

 . " 719 ةنس يفوت « فئصملا ظفاحلا

 بقلملا ( يدادُعَبلا يدسألا ورمع نب دّمحُم نب حلاص ىلع يبأ .٠

 ةنس يفوت ( ةَّجَحلا ريبكلا ظفاحلا مامإلا « ىراخب ليزن « ةرّرَج

 .5”و+

 . 559/9 باسنألا-ط١

 . ١ 591١-522 هالص مالسإلا خيرات -؟

 . 57/1١ 4 ءالبنلا مالعأ ريس -»
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 ةنس يفوت « ثّدحملا « هيِرَّمَح نبا ةزمح نب دّمحُم نب رهاط «

 ١ مما

 نع يوري وهو « هفرعأ ملا« حيرش نب هللا ديبع نب هللا دبع «

 . (5037) مقر ةمجرتلا رظني « نامثع نب نادبع

 ملو « ردْحَح نب نمحرلا دبع نع يوري « بلاغ نب هللا دبع «
 . )5١7( مقر ةمجرتلا :رظني « امهفرعأ

 مامإلا « يدنقرَمَسلا نادم ريجُب نب دّمحُم نب رمع صفح يبأ ٠

 دنسملا بحاصو هع« رهنلا ءاروام ثدحم « تبثلا ظفاحلا

 . 5 81١ ةنس يفوت « هريغو حيحصلا

 يبأ نع يوري وهو « هفرعأ مل « ميهاربا نب هللا دبع نب دّمحُم ©

 . )١١( مقر « يراخُبلا رضنلا نب ريحب دمحأ

 نب دمحأ نع يوري وهو « هفرعأ مل « يورحلا رذنملا نب دمحم ©

 . (5158) مقر رظني « ينارحلا ىجي

 دادغب مدق 2 لضفلا وبأ . يروُباسُيَنلا ذاعم نب دّمحُم نب ساّبعلا -48

 . "اه ثدحو . جحلل

 :نع يوري ٠

 ١- لامكألا 75/907 .

 . 407/1١ 5 ءالبنلا مالعأ ريس -97

 . ٠١8/9 بابلألا ةهزنو 2« ١61/١5 يدادُْعَبلا بيطخلل دادغب خيرات -

58 



 « يملسلا ملاس نب دلاخ نب فسوي نب دمحأ نسحلا يبأ »©

 يراخُبلا خيش « ظفاحلا مامإلا « ناَدْسَحب بقلي « يروُبأسُيَتل
 . ١ 5584 ةنس يفوت « مهريغو دواد يبأو ملسمو

 هبقل , يروباسُيتلا يلْهّذلا ىبي نب دّمحُم نب ىيي ايركز يأ .

 ةنس يفوت « هريغو هحام نبا هنع ىور « ظفاحلا مامإلا « ناكيح

/361” '. 

 ,رازجلا بالجلا َياَدَمَا دّمحُم وبأ , نادمح دمحأ نب نمحرلا دبع ٠+-

 . " "47 ةنس يفوت . ةودقلا ثّدحملا مامإلا

 ( مهالوم يلهابلا لاله نب رمع نب ءالعلا نب لاله رمع يبأ :نع يوري

 . ؟ 58٠ ةنس يفوت « هريغو يئاسنلا خيش « ظفاحلا مامإلا

 ١- ديعس وبأ « يفدّصلا ىلعألا دبع نب سُنوُي نب دمحأ نب نمحرلا دبع -
 رصم ءاملع خيرات بحاص . نقتملا ظفاحلا مامإلا . يرصملا ,

 ةنس يفوت 41" * .

 :نع يوري

 ١- ءالبنلا مالعأ ريس 584/1 .

 لامكلا بيذق -؟ 578/91١ .

 #- ءالبنلا مالعأ ريس ©١٠/ل/ا/2 .

 . 3١9/11 ءالبنلا مالعأ ريس -4

 هيلع فقو رجح نبا ظفاحلا نأ عم « اذه هباتك انيلإ لصي ملو . 57/8/1١ ءالبنلا مالعأ ريس -ه



 نب دمحأ :نع يوري وهو « هفرعأ مل ءروث نب ورمع نب ميهاربإ ©
 . (559) مقر ةمجرتلا :رظني ء« يرصملا حلاص

 هيبأ نع يوري وهو « ْقَدَّصلا ىلعألا دبع نب سُنوُي نب دمحأ هيبأ ©
 ف يّرملا هركذ 2 )١57( مقر رظني « ىلعألا دبع نب سنوي
 . ١ ةمجرت ىلع هل فقأ ملو « سنوي هيبأ ةمجرت

 يرهفلا ديعس نب دمحأ نع يوري , هفرعأ ل «٠ حازر نب مصاع ©
 . )/١81( مقر ةمجرتلا يف امك «

  ةودقلا مامإلا « يمرطحلا بيبح نب ناّبز نب دّمحُم ركب بأ ©

 . ” 811/ ةنس يفوت «ءرصم ثّدحم

 2 ِياَدَمْها مساقلا وبأ ٠ ديبع نب نسحلا نب نمحرلا دبع -65

 . " هعامس يف مّلكُت دقو , ثّدحملا

 ٍناَدَمَْلا يلع نب نيسحلا نب ميهاربإ قاحسإ يبأ :نع يوري *
 . ؟ 38١ ةنس يقوت « ةقثلا ظفاحلا مامإلا « يئاّسكلا

 . هفرعأ م , يروتُيَدلا هللا دبع نب نمحرلا دبع -51

 دّمحُم نب هللا دبع نع « يّكملا ورمع نب دّمحُم :نع يوري «
 . (584) مقر ةمجرتلا رظني « هفرعأ ملو « يوّلبلا

 ١- لامكلا بيذق ١ 4/99ه .

 ءالبنلا مالعأ ريس -؟ 4 519/1١ .

 ءالبنلا مالعأ ريس -ا# 1١5/1 .

  -4ءالبنلا مالعأ ريش ١84/11 .

 اا



 ياردنكسإلا مساقلا وبأ , يوُلَبلا ديعس نب ورمع نب نمحرلا دبع -* 4

 . ١4١ ةنس يفوت «ثّدحملا «

 باسنألا يف هركذ ءاج « يروُخاَفلا نوميم نب دَّمحُم :نع يوري «

 . ةمجرت ىلع هل فقأ ملو « يولبلا هذيملت ةمجرت ف

 , يباهبصألا دّمحُم وبأ « هّدَنَم نب ىيحي نب نمحرلا دبع -+ه

 . * 1٠ ةنس يفوت , هدنم نب هللا دبع يبأ دع وهو 2 ثّدحملا

 :نع يوري

 يرصبلا يحاّسلا ناهام نب ميكح نب دهف نب ميهاربإ قاحسإ يبأ «

 . )١١( مقرب مّدقت « ناهبصأ ليزن «

 نباب فرعي ( يلآلهلا ثراحلا نب دّمحُم نب ميهاربإ قاحسإ يبأ ٠

 . )١7( مقرب مّدقت « ةلئان

 ليزن ٠ يزاّرلا يّصلا دلاخ نب تارفلا نب دمحأ دوعسم يبأ ©

 ىور «٠ تافنصم بحاص « نقتملا ظفاحلا مامإلا « ناهبصأ

 . " 78/8 ةنس يفوت « هريغو دواد وبأ :هنع

 ثّدحملا 3 ياهبصألا حاّبصلا نب ميهاربإ نب هللا دبع (--15

 . ؛ ءىرقملا

 ١- باسنألا ١/54 » 393ه ص مالسإلا خيراتو )590-7791( .

 ناهبصأ رابخأ ركذ -؟ ١07/5 .

 . 577/١ لامكلا بيذهت -م

 . 87/9 ناهبصأ رابخأ ركذ -4
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 :نع يوري

 . مّدقتملا « يّبضلا تارفلا نب دمحأ دوعسم يبأ .
 يضاق ٠ يدادْعَبلا ينابيشلا لبنح نب دمحأ نب حلاص لضفلا يبأ ©

 , ١ 751/ ةنس يفوت , ظفاحلا ثّدحملا مامإلا « ناهبصأ
 . هفرعأ مل « َياَدَمهلا يلع نب دمحأ نب هللا دبع -51/

 :نع يوري

 « يرصبلا لهس نب دّمحُم نع يوري وهو ىلع نب دمحأ هيبأ ©
 . (189١):مقر رظني

 , امهفرعأ ملو « يرّثَعلا ورمع نب دّمحُم نع , نسحلا نب دمحم ©
 . (369) مقر :رظني

 نايزرملا نب زيزعلا دبع نب ميهاربإ نب قاحسإ نب هللا دبع -8
 ةنس يفوت ٠ ,دنسُملا ثّدحملا خيشلا , يوقَبلا ناسارخلا لّدَعملا

54 

 :نع يوري

 , امهفرعأ حلو « صفح نب سيق نع « قاّرولا قاحسإ نب دمحأ ©

 . (095) مقر :رظني

 ءزجو « دمحأ مامإلا هيبأل هلئاسم اهنم ؛ هبتك ضعب انتلصو دقو . 0 ءالبتلا مالعأ ريس -

 . هيبأ ةمجرت ف
 . ؟هال/4 بهزلا تارذش -؟
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 نع يوري «٠ يثوكلا يلَجَّبلا فيرط نب دَّمحُم نب دمحأ ديز يبأ «

 « 4) :رظني « يساؤرلا رشعم يبأ ميحُّدو « ةيواعم يبأ نب ميهاربإ

 .("”١٠و

  ظفاحلا ثّدحملا مامإلا « يدادْعَبلا بعالُم نب دمحأ لضفلا يبأ ©

 . ١ ؟ا/ه ةنس يفوت «

 دّمحُم وبأ ٠ نايزرملا نب ِهيوَتَْرَد نب رفعج نب هللا دبع 8

 ةنس يفوت 2 يروغألا ةمالعلا مامإلا «٠ يوحَتلا يدادغبلا يسرافلا

417" 5. 

 :نع يوري

 بعصُم يأ نع يوري « يرصملا ناسح نب دّمحُم نب ديبُع ©

 ظ . 011) مقر« يرعُتلا ركب يأ نب دحأ
 ناّسغ نب لّضْفُملا نب صوحألا نع يوري ( نادبع نب دّمحُم ©

 مقر « بالغ نب دلاخ نب ورمع نب ةيواعم نب ورمع نب دلاخ نب

 . امهفرعأ لو 2 (191)

 « يرطملا مث « يناّرحلا دلاخ نب ورمع نب دّمحُم ةثالع يبأ .

 . " 5917 ةنس يفوت

 ١- ءالبنلا مالعأ ريس ١1/57 .

  9ءالبنلا مالعأ ريس 0171/16 .

 .(591-500) ؟85ص مالسإلا خيرات »م

/: 



 مامإلا ( يِميمّتلا نارهطلا رْكَّص نب دّمحُم نب دّمحُم رفعح يبأ

 . ١ حلاّصلا ةقثلا ثّدحملا

 يرصملا « مهالوم ينالؤخلا يداب نب بويأ نب ىيجي ايركز نأ ©
 . (؟51؟) مقرب مدقت )2

 «, قودصلا ثّدحملا « يرصملا ريكب نب هللا دبع نب ىجب ٠

 . " هريغو يراحُبلا هنع ىور

 لظفاحلا مامإلا « يوسفلا ناوج نب نايفس نب بوقعي فس روي يبأ ل

 « خيراتلاو ةفرعملا :اهنمو « فيناصتلا بحاص « نقتملا

 . 51/1 ةنس يفون دعب ى

 ساّيعلا وبأ ٠ يرْضَنلا دمحأ نب نسحلا نب نيسحلا نب هللا دبع -ا/٠
 "هال ةنس يفوت , دنسملا ثّدحملا مامإلا , رّمَعمْلا يزّورملا
:"0 

 :نع يوري

 , مهالوم يميمتلا ةماسأ يبأ نب دَّمحُم نب ثراحلا دّمحُم يبأ ©

 ةنس يفوت « دنسملا بحاص « ظفاحلا مامإلا ع يدادُغَبلا

 ١- نادلبلا مجعم 57/4 .

 . 4.1/١ لامكلا بيذق -؟

 . يرمعلا مركأ روتكدلا انذاتسأ قيقحتب ةفرعملا باتك عبط دقو . 756 لامكلا بيذق -
 . 50/15 ءالبنلا مالعأ ريس -4



53. 

 مث « يذمرّتلا يملسلا فسوي نب ليعامجإ نب دّمحُم ليعامسإ يبأ »
 . )١7( مقرب مّدقت « يدادْغَبلا

 ساّبعلا وبأ . يركسَعلا داّمح نب دمحأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع -9

 . " 4١" ةنس يفوت .ةقثلا ثّدحملا ,يدادْفَبلا

 :نع يوري

 ثّدحُملا مامإلا « يركْسَعلا رحب نب رضنلا نب دمحأ رفعج يبأ .٠

 . ” 89٠0 ةنس يفوت « ةقثلا

 مث يرصبلا يثراحلا روصنم نب دّمحُم نب نمحرلا دبع ديعس يبأ ©

 . (19) مقرب مّدقت « نازيرك هبقلو  يدادغعُبلا

 , يسلبارطألا يسوّسلا رذ يبأ نب هللا دبع نب دَّمحُم نب هللا دبع ا

 . ؛ قشمد خيرات يفو « ةمثيخ ثيدح يف هركذ ءاج

 ”7489ةنس يفوت « ينالؤخلا ملَّس نب سنأ ليقع يبأ :نع يوري ©

 ١- ءالبنلا مالعأ ريس ١/3584 .

 . (76.-11) 5408 ص مالسإلا خيراتو « 98/٠١ دادغب خيرات -؟

 . مه[ دادغب خيرات -##

 . 770/99 قشمد خيراتو 2« 948١ص ةمثيخ ثيدح -4

 . 7057/١5 قشمد خيرات -ه

 اك



 دمحم وبأ , يراخُبلا ثراحلا نب بوقعي نب دّمحُم نب هللا دبع ل

 ةمالعلا هيقفلا مامإلا . ذاتسألاب روهشملا ٠ يفنَلا يذابالكلا يثراحلا
 03 #عو ةنس يفوت , هريغو ةفينح يبأ دنْسسُم فنص 2, ثّدحملا

 : نع يوري

 كلا يف ُهَدْيَم نبا هركذ . يِحْلَبلا رشب نب ليعامسإ قاحسإ يبأ ©

 . ؟ هاّنكو ثراحلا نب دمحم نب هللا دبع هنع انثدح :لاقو ؛

 ةنس يفوت « يدنقرّمّسلا يدَعاَكلا ثيللا نب بيعش ملاص يبأ

 ." ا“

 , يدادْعَبلا يدّسألا ورمع نب دمحم نب حلاص يلع يبأ

 مقرب مّدقت .٠ ظفاحلا مامإلا « ىراَخُب ليزن « ةرّرَح بقلملا
(08) . 

 ؛؟ ىاربطلا مساقلا يبأ خيش ٠ يذمُرتلا يباطخلا دابع نب مساقلا

 , دعس نب دمحم نع يوري , يخلبلا روصنم نب دمحم

 . )١9( مقرب مّدقت . تاقبطلا بحاص « يدقاولا بتاك

 ١- ءالبنلا مالعأ ريس 484/1١6 .

 . ه؟ص باقلألاو نيكلا يف بابلا حتف -؟

 . ”موم نادلبلا مجعمو ع 15/ باسنألا -*

 . (19935) طسوالا مجعملا يق هنع ىور -4
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 مقر رظني « ٍناَّمحلا ىيي نع يوري « يراخُبلا ليعامسإ نب ىيي ه

 . ةمجرت هل دحأ لو «(4ه5و .*51)

 , ياهبصألا فسوي نب جاجحلا نب دّمحُم نب هللا دبع -ا/ع

 . ١ هيقفلا ثّدحُملا

 نب كاحضلا نب ورمع نب دَّمحُم نب دمحأ ركب يبأ :نع يوري ه

 مقرب مّدقت « يرصبلا ليبنلا مصاع يبأ نبا « ينابيّتشلا دلْخخَم

(019). 

 ١ « يبوريبلا يضاقلا مزاح وبأ , دمحأ نب نمؤملا دبع -ا/ه

 . هخيرات يف ركاسع نبا هركذي لو « هفرعأ

 لهس نب ىسوم نع « يعازوألا فسوي نب دمحأ :نع يوري ©

 . ةمجرت هل دجأ ملو « (110) مقر ةمجرتلا يف امك « يلمرلا

 « بيصخلا يبأ نب يلع نب دّمحُم نب دمحأ نب دحاولا دبع +

١ 
 عيمج نبا :هنع ىور ١ يلع وبأ

 مثيلا نع يوري « يروّملا نسحلا نب ىيي نب دمحأ :نع يوري

 ٠ ةمجرت ىلع هل فقأ ملو 2« (541) مقر « ليمج نب

وراه نب دّمحُم نب دمحأ نب دّمحُم نب نامثع -ا/
 ورمع وبأ « ن

 ةنس يفوت « دنسملا ةقثلا ثّدحملا « يرطملا مث « يدنقرمسلا

 ١- ناهبصأ رابخأ ركذ 5/81١ .

 . "١7ص عيمج نبا مجعم -!9

 7م



:”20 

 :نع يوري

 , ىلمُيلا ديلولا نب نابيش نب دمحأ نموُملا دبع يبأ ©
 . 5 75 ةنس يفوت ء دنسملا قودصلا ثّدحملا

 يسوُسرَطلا مث.« يدادبلا ملسم نب ميهاربإ نب دّمحُم ةيمأ بأ ©
 . )1١( مقرب مّدقت 3

 . هفرعأ مل , قاّرولا ميهاربإ نب يلع -

 ريقس نب لهس نع « يزارلا لاّمجلا رفعج نب دمحأ :نع يوري
 (89) مقر ةمجرتلا ف امك , يزاّرلا ديمح نب دّمحُم نعو ؛
 . هفرعأ لو 2 (545)و

 هريغو عيَمُج نبا خيش , يدادغَبلا نيسحلا وبأ ٠ ياَرخلا دمحأ نب يلع 1

 :نع يوري

 يف امك « بْرَح نب يلع نع « يرمُعلا دمحأ نب ميهاربإ ©

 . هفرعأ لو « (4777) مقر ةمجرتلا
 0 ا اال

 , 495/1١6 ءالبنلا مالعأ ريس ١-

 , ”ع١/5 7 ءالبنلا مالعأ ريس -؟

 . 580/١١ دادغب خيراتو 2 788ص عيمج نبا مجعم -'
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 « (5ا/5) مقر ةمجرتلا يف ءاج امك « بيدألا دّمحُم نب دّمحُم «©

 ؛« بدؤملا دَّمحُم نب دومحم :(57) مقر ةمجرتلا يف ءاجو

 يرصملا لصألا يدادغبلا نسحلا وبأ « قاحسإ نب دمحأ نب يلع -
» 

 0١ "خنث ةنس يفوت

 مّدقت « يندملا يلفوتلا ناميلس نب رفعج :نع يوري ه

 . (54) مقرب

 يحارجلا يدادغبلا يضاقلا يلع نب نسحلا نب يلع ١
 ةقثلا ثدحملا «

 . ' "1/5 ةنس يفوت )

 :نع يوري

ش نب دحاولا دبع نب ديبع دّمحُت ىبأ »
 « يدادغبلا كير

 . " 586 ةنس يفوت « ديفملا ثّدحملا

قرب مدقت يزاّرلا رذنُّملا نب سيردإ نب دّمحُم متاح يبأ ©
 )١5( م

 . (4) مقرب مّدقت « دادغب

رسل
 

 ١- ص مالسإلا خيرات ١/47 )590-781( ٠

 دادغب خيرات -؟ 81/11١" .

 . 385/1١1 ءالبنلا مالعأ ريس -#



 يدادغبلا قاّرولا مساقلا وبأ 3 اًيركز نب يلع نب نيسحلا نب يلع -/م؟

 ,ء زرطملاب فورعملا « يدادُْعَبلا ىيي نب اًيركز نب مساق ©

 . " "مه ةنس يفوت « ءىرقُملا ةمالعلا مامإلا
 ٠ . هفرعأ مل ءرصم ليزن . يدادْغبلا سابعلا نب يلع -87

 مقرب مّدقت « يندملا يلفوُتلا ناميلس نب رفعج :نع يوري «

 ةلفثإ

 هنع ىور دقو « هفرعأ مل , يّرَعلا ثعشألا نب سابعلا نب يلع -4
 . 7/١" ناعيالا باتك يف اضيأ فتصملا

 « يزارلا نارهطلا دامح نب دَّمحُم هللا دبع يبأ :نع يوري *
 « هريغو هجام نبا :هنع ىور « ةقثلا لاَحّرلا ثّدحملا مامإلا

 . ” 51/1 يفوت

 . هفرعأ ل « يسيّنَتلا دايز نب دّمحُم نب يلع -5

 ءاضيأ هفرعأ ملو « فلخ نب ساّبعلا نب دّمحُم :نع يوري «©
 .(5ال5و ,الالاو 2 87ه5و « ا/ل):محرتلا رظني

 ١- دادغب خيرات ١١/584 .

 ءالبنلا مالعأ ريس -؟ 5 ١59/1١ .

 »- ءالبنلا مالعأ ريس 574/1١7 .

 ١م



 ٍناَبْيَّشلا نسحلا وبأ ( مامه نب ةبقع نب دّمحُم نب دّمحُم نب يلع -85

 . ١ "48 ةنس يفوت 2« ثّدحملا ةقثلا مامإلا « يفوكلا

 :نع يوري

 « يرهّزلا سبنعلا يبأ نبا « قاحسإ نب ميهاربإ قاحسإ يبأ »

 . (51) مقرب مّدقت  ةفوكلا يضاق

 ةبدُش نع « هفرعأ مل« يزَورملا ميهاربإ نب دّمحُم نب دمحأ «

 1 . (5/81/) مقر ةمجرتلا يف امك « دلاح نبا

 « يزاّرلا ٍنارفْعرلا دايز نب نسحلا نب دّمحُم نب رفعج ىحي يبأ ©

 . ؟ 7179 ةنس يفوت ع ةقثلا ثَّدَحُملا « دادغب ليزن

 . هفرعأ م , يروُباسُيَنلا ةيواعم نب دّمحُم نب يلع -//

 يزاّرلا رذنملا نب سيردإ نب دَّمحُم متاح يبأ :نع يوري

 )١8(. مقرب مَّدقتملا « ظفاحلا

 مامإلا « يروُباسُيَتلا نسحلا وبأ ءارصن نب هيوَعْخَس نب دّمحُم نب يلع -8

 . ” "7. ةنس دعب يفوت ,ثّدحملا

 | :نع يوري

 مدقت « يروُباسُيتلا يمّلُّسلا بوقعي يبأ « ةبينُق نب ليعامسإ

 . (5) مقرب

 . 4147/18 ءالبنلا مالعأ ريس ١-

 . 1814/17 دادغب خيرات -19

 © هين ا لل "8١ص مالسإإلا خيرات -*

 م5



 خيش « يروُباسُيتلا ناّبقلا دايز نب دّمحُم نب نيسحلا يلع يبأ

 . (55) مقرب مّدقت « يراخبلا
 مّدقت 2 يدادٌّعَبلا كيرش نب دحاولا دبع نب ديبع دمحم يبأ ل

 . )86١( مقرب
 يجنشوُبلا يدّبَعلا ديعس نب ميهاربإ نب دّمحُم هللا دبع يبأ ©

 ىور « مالسإلا خيش ةمالعلا مامإلا ع يكلاملا يروُباسُبنلا

 , ١ 791 ةنس يفوت , هخيش هنأ عم يراخبلا هنع

 يزاّرلا يلَجَبلا سيّرُض نب ىيي نب بويأ نب دّمحُم هللا دبع يبأ ©
 لئاضف) باتك بحاص « ةقثلا ثّدحملا ظفاحلا مامإلا ٠

 . 5 794 ةنس يفوت « (نآرقلا
 مامإلا « يدادْفَبلا يرهوجلا ديزي نب ناَذاَش نب دّمحُم ركب يبأ ©

 . ” 7/65 ةنس يفوت عقةقثلا ثّدحملا

 هركذ « يرّوئْيَدلا نارهم نب هللا دبع نب دّمحُم هللا دبع يبأ ©

 . ؟ كلا يف ُهَدْنَم نبا

 « مامإلا يرصبلا ماتمّتلا رفعج وبأ « برَح نب بلاغ نب دّمحُم ©
 . (4) مقرب مّدقت , دادغب ليزن

 , هم١/1 ءالبنلا مالعأ ريسو 2.2/٠4 لامكلا بيذق ١-
 . عبط دقو « نآرقلا لئاضف انيلإ تلصو يلا هبتك نمو . 6 49/1 ءالبنلا مالعأ ريس -؟
 , ”ه8/ه دادغب خيرات -#

 . ه١ ١ص باقلالاو نيكل يف بابلا حتف -4

 م



 مامإلا « يدادْعَبلا يربرَبلا دامح نب ىسوم نب دّمحُم دمحأ ىبأ ©«

 . ١ 594 ةنس يفوت « يرابخألا ظفاحلا

 « نقتملا ةقثلا ثَّدَحُملا « ئثملا نب ذاعم ئثملا يبأ ©

 . ' 784 ةنس يفوت

 يفوت « ةقثلا ثَّدَحُملا « يفاريّسلا يلع نب ماشه ىلع يبأ »

 ." 585 ةنس

 بقعلا يبأ نبا مساقلا وبأ ( ركاش نب ميهاربإ نب بوقعي نب يلع -

 . ؟ "ه1" ةنس يفوت « ثّدحملا مامإلا , يقشمدلا

 « رسب نب ميهاربإ نب دمحأ كلملا دبع يبأ :نع يوري ٠

 . * 789 ةنس يفوت « ةقثلا ثّدحملا

 يدادغبلا يابيشلا نيسحلا وبأ « كلام نب يلع نب نسحلا نب رمع ١-

 . 59174 ةنس يفوت , هيف مّلكتُم ثّدحم . يضاقلا ئاتشألا

» 
ا يدادْعَبلا ديعس نب دَّمحُم نب رفعج :نع يوري

 نامسل
٠ 

 ١- ءالبنلا مالعأ ريس 5 91/1١ .

  -9ءالبتلا مالعأ ريس ١7//5710 .

 ءالبنلا مالعأ ريس »م 11/4١١ .

 ءالبنلا مالعأ ريس -م 58/15 .

 ءالبنلا مالعأ ريس -ه 5054/1١ .

 . عبط دقو « هنيدح نم ءزج انصو دقو . 500/1 © ءالبنلا مالعأ ريس -+

 م:



 2, ١راسمّسلا :لاقيو

 . ؟ يرطملا باّتخلا بلاط وبأ  ناميلُس نب عيبرلا نب رمع -

 ْ :نع يوري

 . (4) مقرب مّدقت « يطايمّدلا ليعامسإ نب لهَّس نب ركب «©
 2 مهالوم ينالؤخلا يداب نب بويأ نب ىجب ايركز يبأ ©

 . (1؟) مقرب مّدقت « يرصملا

 مقرب مّدقت ٠ يرصملا يسيطارقلا ديزي نب فسوي ديري يبأ ©
(5). 

 يف عيَمَج نبا هركذ , راطعلا مساقلا وبأ , نوراه نب دمحم نب رمع -*

 . " همجعم

 :نع يوري

 , اقونُد نباب فورعملا « ميحّرلا دبع نب ميهاربإ قاحسإ يبأ ©
 , 4 51/8 ةنس يفوت «ةقثلا ثّدحملا « يدادْعَبلا

 يكلاملا يضاقلا ليعامسإ نب قاحسإ نب ليعامسإ قاحسإ يب

 . ("0) مقرب مّدقت « دادغب ليزن « يرصبلا

 م

 ١- دادغب خيرات  » 7٠١9/1ءالبنلا مالعأ ريسو 14/1١١ .

. ٠+8 
 ص عيمج نبا مجعمو ؛ غ5 ” ص باقلالاو كلا يف بابلا حتف -؟

 . 7, ص عيمج نبا مجعم _#

 . ١88/5 دادغب خيرات -5



 ناَّيح نبا هركذ « يبلحلا نانَطَبلا رفعج يأ نب نيسحلا ىلع يبأ ©

 . ' تاقثلا يف

 « يلوقاعرُيّدلا نارمع نب دايز نب مثيلا نب ميركلا دبع'ىيي يبأ ©

 . )١5( مقرب مّدقت « ناطقلا يدادْعَبلا مث

 يحايّرلا ماّوعلا يبأ نب ديزي نب دمحأ نب دّمحُم ركب يبأ «

 . ' اطخأ امير :لاقو « تاقتثلا يف ناّبح نبا هركذ «يِدادْعَبلا

 . هفرعأ مل 2« يروباسُننلا دّمحُم نب رمع -4 +

 :نع يوري

 مّدقت « يروُباسُيّللا ِناّبقلا دايز نب دّمحُم نب نيسحلا ىلع يبأ»

 . (55) مقرب

 يف ناّبح نبا هركذ « يرصبلا يسوُدّسلا صفح نب رمع ركب يبأ ©

 ُق فئصملا هركذو « انباحصأ هنع بتك :لاقو « تاقثلا

 . ” ىكلا

 فورعملا « يروُباسيَتلا نامثع وبأ «مهْرد نب هللا دبع نب ورمع -

 ا ##و ةنس يفوت , دهاّرلا ةودقلا مامإلا « يرصبلاب

 :نع يوري

 . 1١57/8 تاقثلا ١-

 ماا دادغب خيراتو © ١١١/7 باسنألاو « 7١١”ص بابلا حتفو 2١١5/9 تاقثلا -؟

 .5١١1ص باقلالاو ىكلا يف بابلا حتفو « 5 5 ا//8 تاقثلا -#

 ش . 5515/١ ءالبنلا مالعأ ريس -4

 م1



 يدْبَعلا ءاًرفلا بيبح نب باهولا دبع نب دّمحُم دمحأ يبأ ©

 « ظفاحلا ةمالعلا مامإلا « ِكَمَحب فرعيو « يروباسّيَنلا

 يفوت « امهريغو يئاسنلاو ٠ هبتك ضعب يف ملسم هنع ىور

 . ١) 51/7 ةنس

 يضاقلا هللا دبع وبأ , ناّسغ يبأ نب فسوُي نب دّمَحُم نب ناسغ -5

 ٠ . ' يملا

 دّمَحُم نع يوري وهو « هفرعأ مل ء رمع نب ىسوم :نع يوري ©

 . (7) مقر ةمجرتلا يف امك . فل نب سابعلا نب

 , يزَوْرَملا يراّيّسلا يدْهَم نب هللا دبع نب مساقلا نب مساقلا -7
 . " "47 ةنس يقوت « دهاّرلا ظفاحلا مامإلا

 :نع يوري

 مامإلا « يزورملا نمحرلا دبع نب بوُيأ نب راّيس نب دمحأ ٠

 ةنس يفوت « امهريغو يئاسنلاو يراخبلا خيش « هيقفلا ظفاحلا

254 . 

 ١- ءالبنلا مالعأ ريس ١/505 .

 . 795 ص عيمج نبا مجعم -9

 . 6.0/١8 ءالبتلا مالعأ ريس -#

 . 509/1١١ ءالبنلا مالعأ ريس -4

 را



 . ١ ةقث ثدحم « دادغب ليزن : نامْهَّطلاب

 « رجح نب يلع نع يوري وهو « هفرعأ مل « ميركلا دبع نب ىيحي ©

 . (71537) مقر ةمجرتلا يف امك

 يشرقلا َناوُرَم نب كلملا دبع نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ نب دّمحُم -

 . 5 "ه8 ةنس يفوت « ةقثلا ثّدحملا مامإلا , هللا دبع وبأ , يقشمُدلا

 :نع يوري

 يشّرَقلا يرثسبلا دمحم نب ميهاربإ نب دمحأ كلملا دبع يبأ © ش

 يفوت « هريغو يئاسنلا خيش « ةقثلا ثّدحملا « يقشمدلا

 . 5 589 ةنس

 « يزّوْرملا يوُمألا ميهاربإ نب ديغس نب يلع نب دمحأ ركب يبأ ©

 يفوت « هريغو يئاسنلا خيش « ظفاحلا مامإلا « صمح يضاق

 .5 7591 ةنس

 « يضاقلا يقشمّدلا يدّسَألا ديزي نب ىّلعُملا نب دمحأ »

 . * 78٠ ةنس يفوت « ةقثلا ثّدحملا

 ١- دادغب خيرات 1١/١7١ « نادلبلا مجعمو ١/491 .

  -9ءالبنلا مالعأ ريس 09/15 .

 . 355/١ لامكلا بيذق -»#

 . 071/١ ءالبنلا مالعأ ريس -4

 . 551/151 ءالبنلا مالعأ ريس -ه
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 ليزن ٠ يرجّسسلا سايإ نب ىيي نب ايركز نمحرلا دبع يبأ
 . () مقرب مّدقت « ةنسلا طاّيخي فرعيو « قشمد

 , يدسألا مّلذح نب ناميلس نب بويأ نب ناميلس بويأ يبأ ©
 يئاسنلا هنع ىور « ةقثلا ثّدحملا « يقشمّدلا بويأ وبأ

 . ١ 886 ةنس يفوت « هريغو

 . هفرعأ لا« يضاقلا ىسوم نب هللا دبع ©

 . هفرعأ ل ء دوعسم وبأ , ىسيع نب ميهاربإ نب دمحم -4

 م « يدادْمَبلا ملسم نب ميهاربإ نب دّمحُم ةّيمأ يبأ :نع يوري «
 | . )١١( مقرب مّدقت « يسوُئمرطلا

 نب دّمحُم وه له يردأ الو «. هفرعأ مل , يملّسلا دمحأ نب دمحم -

 . ؟ ال مأ )١18( مقر ةمجرتلا يف روكذملا يملّسلا هللا دبع

 :نع يوري

 مقرب مّدقت « يوسّنلا رماع نب نايفُس نب نسحلا ساّبعلا يبأ ٠

59" . 

 يدّبَعلا ديعس نب ميهاربإ نب دّمحُم هللا دبع يبأ ٠

 . (85) مقرب مّدقت « يكلاملا يروباسُينلا يجْنشوبلا

 هنع ىور دقو , هفرعأ م , يراخُبلا دماح يبأ نب دمححأ نب دمحم 0١-

 . 774/١ نامبالا باتك يف اضيأ فتصملا

 :نع يوري

 , ”؟ا//١١1 لامكلا بيذق'-١
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 يكلاملا يضاقلا ليعامسإ نب قاحسإ نب ليعامسإ قاحسإ يبأ ©

 . (70) مقرب مّدقت ( دادغب ليزن « يرصبلا

 مَّدَقَت « يدادْعَبلا كيرش نب دحاولا دبع نب ديبع دمحم ىبأ ©

 (60) مقرب

 :نع يوري

 . 5 59٠6 ةنس

 . " "68 ةنس ىفوت ء ثّدحُملا مامإلا «

 فورعملا , يباهبصألا دمحأ وبأ « ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم “.١

 ةباحصلا خيرات يف اهنمو . تافتصملا بحاص «. ظفاحلا مامإلا . لاّسعلاب

 . ” 548 ةئس يقوت ٠

 :نع يوري

 . )١1( مقرب مّدقت « ةلئاك

 . 591/7 ناهبصأ رابخأ ركذ ١-

 . 477/1١ 4 ءالبنلا مالعأ ريس -؟

 . 5/15 ءالبنلا مالعأ ريس -»



 هيقفلا ثّدحملا « ىيوُرقلا ماصع نب دّمحُم نب دمحأ ركب يبأ

 . ١ 7 ةنس يفوت ٠

 يزارلا ُيلَجّبلا سيرُض نب ىيي نب بويأ نب دّمحُم هللا دبع يأ
 . (85) مقرب مّدقت ؛

 ناهبصألا ٍييدَملا هتسر نب هللا دبع نب دّمحُم هللا دبع يبأ

 . 5 301 ةنس يفوت « ثّدحملا ظفاحلا ؛

 نب مكحلا نب نمحرلا دبع نع يوري ( حْلَب نب ديعس نب دّمحُم

 . هفرعأ لو « (40) مقر ةمجرتلا يف امك ٠ ِحْلَب
 . ر وب در نب نب ثّدحملا 2, ىدادغبلا رامتلا : | أ ( ثابذ ب دمحأ :ب دمحم -85

 . ” "87 ةنس يفوت « ةقثلا

 :نع يوري

 مامإلا « راّطعلا يدادْعَبلا بلاغ نب ديعس نب دّمحُم ىجي يبأ
 ةنس يفوت ٠ هريغو هحام نبا خيش « قوُدّصلا ثّدَحُملا

 . 155١

 ناقّرْبَرلا نب هللا دبع نب رفعح بلاط يبأ نب ىيي ركب يبأ
 . )١5( مقرب مدع , يدادغْعبلا

 ١- يليلحلل داشرإلا ؟/١/ال .

 . 155/1 4 ءالبنلا مالعأ ريس -9؟

 . 7537/14 دادغب خيرات -*

 . 3148/15 ءالبنلا مالعأ ريس -4
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 « يزّورملا يبوبحملا ساّبعلا وبأ « بوبَحم نب دمحأ نب دمحم -6ه

 . ١ "45 ةنس يفوت ,هنع يذمرتلا عماج يوار , ْثِّدَحُملا مامإلا

 نمحرلا دبع نب دوعسم نب ديعس نامثع يبأ :نع يوري «

 . " 71/1 ةنس يفوت ءةقثلا ثّدحملا « يزّورملا

 . هفرعأ ل , يرصبلا قاحسإ نب دّمحُم -

 ناهام نب ميكح نب دهف نب ميهاربإ قاحسإ يبأ :نع يوري «©

 . )١5( مقر مّدقت « ناهبصأ ليزن « يرصبلا يحاّسلا

 يقوت ءرصم ليزت « يقّرلا نسحلا وبأ « بيِبَح نب بوُيأ نب دّمحُم ٠0-

 4١" ". ٠ ةنس

 يلهابلا لاله نب رمع نب ءالعلا نب لاله رمع يبأ :نع يوري «

 . (50) مقرب مَّدقت . مهالوم

 مامإلا , يذاَبادّمَحملا يروُباسُيَنلا رهاط وبأ , نيسحلا نب دّمحُمل-

 . ؟ "95 ةنس ىفوتملا .ةقثلا ثّدَحُملا

 يروُدلا متاح نب دَّمحُم نب ساّبع لضفلا يبأ :نع يوري «

 . )١9( مقرب مّدقت « يدادْعَبلا

 ١- ءالبنلا مالعأ ريس ©١//571 .

  -9ءالبنلا مالعأ ريس 505/1١ .

 . (75951-1590) ؟ 48ص مالسإلا خيراتو « 88ص عيمُج نبا مجعم -»

 . 3١ 5/1 ءالبنلا مالعأ ريس -4
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 ناطقلا يروئاسُيَنلا ركب وبأ , ليلخلا نب نسحلا نب نيسحلا نب دمحم -8

 . ”١ ةنس يفوت , دهازلا دنْسُملا ملاَعلا مامإلا ٠

 :نع يوري

 مدقت 2 يدادْعَبلا يداَمّرلا رايس نب روصنم نب دمحأ ركب يأ

 . )١5( مقرب

 . (09) مقرب « نادمحب بقلي « يروباسُيلا

 « ةمالعلا مامإلا « يضاقلا يروباسلا راّمع نب لهس ىيحي يبأ

 . 5" 751/ ةنس يفوت

 هركذ « يدرحياَرَّدلا ىسيع يبأ نب نسحلا نب يلع نسحلا يىبأ

 . ” كلا يف فئصملا

 « يوسّنلا يزاّرلا نارّهم نب ريشب نب ديعس نب يلع نسحلا يبأ

 . (7) مقرب مدقت « كيلعب فورعملا

 خيش ةمالعلا مامإلا « يزاّرلا ميركلا دبع نب هللا ديّبع ةعرز يبأ

 . * مهريغو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسم

 ١- ءالبنلا مالعأ ريس ١8/31/8 .

 . 77/1١ ءالبنلا مالعأ ريس -7

 . 777/ص باقلالاو كلا يف بابلا حتف -*

 . 89/١9 لامكلا بيذق - 5

0 



 سراف نب دلاخ نب هللا دبع نب ىجي نب دّمحُم هللا دبع يبأ .

 يراخبلا خيش « نقتملا ظفاحلا مامإلا « يروُباسُيّتلا ىلُهذلا

 . ١ 55/8 ةنس يفوت « مهريغو ةعبرألا ننسلا باحصأو

 , ناهبصألا هللا دبع وبأ ( راسي نب ةراّمع نب ةزمح نب دّمحُم -

 . " 15١" ةنس يفوت «ةقثلا ثّدحملا مامإلا

 2« يوّسفلا ناَوَج نب نايفس نب بوقعي فسوي يبأ :نع يوري «

 (595) مقرب مَّدقت

 ظفاحلا مامإلا . يروُباسُيَنلا ركب وبأ « ناميلس نب دواد نب دّمحُم -05

 . ” "417 ةنس يفوت « دهاّرلا

 « يروباسنلا راوس نب دّمحُم نب رفعج دّمحُم يأ :نع يوري «©

 . 4 7/4 ةنس يفوت « ةّجحلا مامإلا

 ءاج 2 يدْعَّسلا 2« يدرويبآلا لاقيو , يدْرواَبلا دعس نب دّمحُم -5

 باتك بحاصب وه سيلو , ةمجرت هل دجأ ملو « لامكلا بيذحت يف هركذ

 ُهَدْنُم نبا هللا دبع وبأ هكردُي ملو 2 ١١" ةنس يفوت هنأل ١ ةباحصلا ةفرعم

 ن

 ١ - لامكلا بيذحت 577/55 .

 ناهبصأ رابخأ ركذ -؟ 719/7 .

 #- ءالبنلا مالعأ ريس 57/1١ .

 - هال5/18 البلا مالعأ ريس .

 لامكلا بيذهت -ه ١/3757 .
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 : نع يوري

 دمحم “1١

 :نع يوري

 يزاّرلا يلَجَبلا سيّرُض نب ىيب نب بويأ نب دّمحُم هللا دبع يبأ
 نب دّمحُم : عضاوملا ضعب يف ءاجو « (85) مقرب مّدقت ٠

 : هلاج ىلا هبسن ءروكذملا وهو « يزارلا بي
  يفوكلا يمرْضَحْلا ناميلس نب هللا دبع نب دّمحُم رفعح يبأ

 . ١ 917 ةنس يفوت « ةقثلا ظفاحلا مامإلا « نّيطُم بقلملا

 يمّطَخلا يراصنألا ىسوم نب قاحسإ نب ىسوم ركب يبأ
 . * 7917 ةنس يفوت « هيقفلا ةمالعلا مامإلا « يروُباسُيَللا

 . ” نباهبصألا هللا دبع وبأ , لاّسعلا قاحسإ نب ديعس نب

 . )١07( مقرب مّدَقَت , ناهبصألا ماصع نب دمحأ ىيي يبأ

 ناقربّرلا نب هللا دبع نب رفعج بلاط يبأ نب ىيي ركب يبأ

 . )١5( مقرب مّدقت «, يدادْعَبلا

 يرَهْوُا ركب وبأ , نيسحلا نب لضفلا نب نمحرلا دبع نب دمحم -4

 .4 "5و ةنس دعب يفوت ,ةقثلا ثّدحملا , يناهبصألا يميمَتلا

 :نع يوري

 ١- ءالبنلا مالعأ ريس 4 ١/41 .

 . 01/9/118 ءالبنلا مالعأ ريس -19

 . 57١5/7 ناهبصأ رابخأ ركذ -»

 . 5914/9 ناهبصأ رابخأ ركذ -5



 يحّمْجلا بيعش نب دّمحُم نب ورمع نب لضفلا ةفيلخ يأ »

 . ١ 708 ةنس يفوت « يروغللا ةمالعلا مامإلا « يرصبلا

 . هفرعأ ل « يزّورملا يملّسلا لضفلا وبأ , هللا دبع نب دّمحُم -6

 :نع يوري

 . (75) مقرب مّدقتملا ( مامإلا « يوسُنلا نايفس نب نسحلا ٠

 يحجنشوبلا يدّبَعلا ديعس نب ميهاربإ نب دّمحُم هللا دبع يبأ

 . (89) مقرب مّدقت « يكلاملا يروُباسُيَنل

 مث « يذمرتلا يمّلّسلا فسوي نب ليعامسإ نب دّمحُم ليعامسإ يبأ .

 . )١7( مقرب مّدقت « يدادْعَبلا

 « يحّرْزخلا ةبيش نب ةديبع نب هيوُدمَح نب دّمحُم هللا دبع يبأ »

 باتك ميعُت يبأ نع يوري :لاقو 5 تاقثلا يف ناّبح نبا هركذ

 . ' خيراتلا

 ( ينامثعلا ناورم يبأ نع يوري « يزّوْرملا نارمع نب دّمحُم *©

 ظ . هفرعأ ملو 2« (91457) مقر ةمجرتلا ف امك

 يعفاتشلا ركبوبأ «, هيودبع نب ميهاربإ نب هللا دبع نب دّمحُم5

 ءازجألا بحاص « دنسملا هيقفلا نقتملا ثّدحملا مامإلا « يدادغَبلا

 ."5 "ه4 ةنس يفوت 2 تاينالُيَعلا

 ١- ءالبنلا مالعأ ريس :7/1١ .

 تاقثلا -؟ 9/١3١ .
. 

 ةرم نم رثكأ تايناليغلا ءازجألا تعبط دقو . 9/15 ءالبنلا مالعأ ريس
-«# 
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 :نع يوري

 , يدادغْعبلا يضاقلا قْربلا ىسيع نب دّمحُم نب دمحأ ساّبعلا يبأ

 . )١١( مقرب مّدقت
 مقرب مّدقت ع يدادْمَبلا ركاش نب دّمحُم نب رفعج دّمحُم يبأ ©

 ظ 00
 مّدقت « يناهبصألا ةّلقّصم نب ةلّبَح نب مهلا نب نسحلا يلع يبأ ©

 00 209 ومقرب
 يسلايُّطلا رانيد نب ديلولا نب ةملسم نب دّمحُم رفعج يبأ ©

 . ١ تاقثلا يف ناّبح نبا هركذ « يطساولا

 , يور هللا دبع وبأ 2 شمح نب ةزمح نب هللا دبع نب دمحم -

 . ' ىنُكلا يف فتصمل اهركذ

 ْ :نع يوري
 مقرب مّدقت  يدادْمَبلا ركاش نب دّمحُم نب رفعج دّمحُم يبأ .٠

 )1١١(.

 فّيصملا هركذ « يزّورملا كرابملا نب يلع نسحلا يبأ ©

 . ” ىكلا ف

 ١- تاقثلا 9/١9٠١ . 2”.ه/» دادغب خيراتو .

 .٠ه 8
 ص باقلالاو كلا يف بابلا حتف -؟

 *- غ ص باقلالاو كلا يف بابلا حتف ” .

 5ى/



 يحايّرلا ماعلا يبأ نب ديزي نب دمحأ نب دّمحُم ركب يبأ «

 . (91) مقرب مَّدقت « يدادْغَبلا

 « ةجحلا ثّدحملا « يناهبصالا بيبح نب سنوي رشب يبأ ©

 . ١ 7517 ةنس يفوت « هنع يسلاّيطلا دواد يبأ دنسُم يوار

 . هفرعأ ل .« يصُمحلا ةديبُع نب هللا دبع نب دّمحُم -

 نب هللا دبع نع « يصمحلا ةديبع نب هللا دبع هيبأ :نع يوري ٠

 . (87) ةمجرتلا :رظني « يرئاّبحلا رابحلا دبع

 , ٍناهبصألا رمع وبأ 2, فورعم نب دّمحُم نب هللا دبع نب دمحم -8

 . 5 "1/5 ةنس يفوت ,ةقثلا ثّدحملا

 :نع يوري

 هركذ +2 يناهبصألا دلاخ نب نارّهم نب دمحأ رفعح يبأ ©

 . " هخيرات يف ميَعُت وبأو « نكلا ف فّصملا

 ظفاحلا « لّشحَبب فرعيو « يطساولا لهّس نب ملسأ نسحلا بأ ©

 . ؟ 597 ةنس يفوت « قودصلا

 ثّدحملا « يِدادْعَبلا ناّطقلا يّرب نب رحب نب يلع نب نسحلا .

 ١- ءالبنلا مالعأ ريس ١5/555 .

 . 3٠1/5 ناهبصأ خيرات ركذ -؟

 . 95/١ ناهبصأ رابخأ ركذو « 97١ص باقلألاو كلا يف بابلا حتف -*

 . (طساو خيرات) هباتك عبط دقو . هه١/7 ءالبنلا مالعأ ريس - 4
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 . ' 58٠ ةنس يفوت « ةقثلا

 مّدقت 2 يدادْعَبلا كيرش نب دحاولا دبع نب ديبع دمحم يبأ ٠

 .(60) مقرب

 مث « يذمْرّتلا يملّسلا فسوُي نب ليعامسإ نب دّمحُم ليعامسإ يبأ ©

 . )١( مقرب مّدقت « يدادَْبلا
 يبأ :نع يوري وهو « هفرعأ مل « يزَوُرملا فلَخ نب دّمحُم ©

 . (87) مقر ةمجرتلا يف امك « يرعشألا لالب

 ىور دقو «. هفرعأ مل , يراخُبلا رذنُملا نب هللا دبع نب دّمحُم -
 . (51) ناميالا باتك يف اضيأ فتصملا هنع

 :نع يوري

 )١١5(. مقرب

 . )٠١5( مقرب مّدقت « يروباسيتلا يلهذلا

 . ؟ ركب وبأ ءناَمُعلا فسوي نب هللا دبع نب دّمحُم - ١

 :نع يوري

 « يدادغعَبلا نابيّشلا لبنح نب دمحأ نب هللا دبع نمحرلا دبع يبأ ©

 هيبأ بتك نم اريثك ىور يذلا وهو « ةقثلا ثّدحملا مامإلا

 ١- مكاحلل يزجسلا تالاؤس )١57( « 2ص مالسإلا خيراتو 7795 )580-510/1(.

 مكاحلل يزجسلا تالاؤس ف هركذ ءاجو « 1414/0 دادغب خيرات -؟ )١15١( .
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 ةنس يفوت «٠ هريغو يئاسنلا هنع ىور « هريغو دنسُملاك ؛

590 5. 

 , يدادُْعَبلا نوميم نب متاح نب دّمحُم هللا دبع يبأ «

 ء دادغب ليزن «٠ لصألا يارا « نيِمَّسلاب فورعملا
 ةنس يفوت «٠ دواد يبأو ملسم خيش « قودصلا ثّدحملا

55 5. 

 مكحلا نع يوري وهو ( هفرعأ مل « يماّسلا ىسوم نب دّمحُم ٠

 . ؟١5؟1/ ةمجرتلا رظني « نايَّرلا نب

 فئصملا هنع ىور دقو « هفرعأ ل . نمؤملا دبع نب دّمحُم -5

 . )48٠0( ناميالا باتك يف اضيأ

 :نع يوري

 ةمجرت يف يّرملا هركذ « يكملا زاّرقلا نوراه نب ديز نب دمحأ
 . 7١1/5 لامكلا بيذق « رذنملا نب ميهاربإ هخيش

 مامإلا « يشّرجلا ثيَّللا وبأ « زاغلا نب باهولا دبع نب دّمحُم 78 ١-

 . " ثّدحملا

 :نع يوري

 . 786/١84 لامكلا بيذت - ١

 . 7١/98 لامكلا بيذحت -؟

 ١ .٠ 77ص عيمج نبأ مجعم -*



 يف يّرملا هركذ « يكاطنألا عديمّسلا نب نيسحلا ©

 نب دّمحُم هخيش ةمجرت يف 557/55 لامكلا بيذهت

 . يروّصلا كرابملا

 نكل « هفرعأ مل «. يِئاّسّنلا ِءاَجَر يبأ نب هللا ديبع نب دّمحُم -84

 . )١9( مقر ثيدحلا اهنمو ( ناميإلا باتك يف اريثك هنع ىور فتصمسلا

 :نع يوري

 ( يدادْعَبلا هللا دبع نب نوراه نب ىسوم نارمع يبأ ©

 . ١ 594 ةنس يفوت « فئصملا ةّجحلا ظفاحلا مامإلا

 . هفرعأ مل , يراّيسلا يلع نب دّمحُم -6

 :نع يوري

 « يرببدلا يناعنصلا داّبع نب ميهاربإ نب قاحسإ بوقعي يبأ ©

 . )١19( مقرب مّدَقت

 فّتصملا هنع ىورو . هفرعأ مل . يفوُكلا راطعلا يلع نب دّمحُم -

 . ”ه/؟ديحوتلا باتك يف

 :نع يوري

 يرافغلا ةَرَرْغ يبأ نب دّمحُم نب مزاح نب دمحأ ورمع يبأ ©

 ةنس يفوت « دنسُملا بحاص « ظفاحلا مامإلا « يفوكلا

.5 5 

 ١- ءالبنلا مالعأ ريس 1١/1١ .

  -97ءالبنلا مالعأ ريس 789/11 .



 ( يريجروُجْلا نئاهبصألا رفعج وبأ ء صفح نب رمع نب دّمحُم -0

 . 8٠" ١ ةنس يفوت . قودصلا ثّدحملا

 :نع يوري

 هركذ « ِناَعْنَّصلا يلهابلا رذنملا نب هللا دبع نب ميهاربإ ©

 نب ىلعي هخيش ةمجرت يف « 5960/87 بيذهتلا يف يّرملا

 . هتمجرت ىلع فقأ ملو « يسفانّطلا ديبُع

 « يسرافلا يِلَشْهَنلا هللا دبع نب ميهاربإ نب قاحسإ ركب يبأ ©

 . " 55107 ةنس يفوت « قودصلا ثّدحملا مامإلا « ناذاش

 يأ :نع يوري وهو « هفرعأ مل ( طاّيخلا نسحلا نب نيسحلا .٠

 . 547 ةمجرتلا يف امك « ليّبتلا مصاع

 يصمحلا قيرُبز نب ءالعلا نب ميهاربإ نب قاحسإ نب ورمع نب دّمحُم -

 . " يديبّرلا ركب وبأ ؛
 :نع يوري

 . (45) مقرب مَّدقت « يصمحلا قاحسإ نب ورمع هيبأ ©

 نبا رفعج وبأ «٠ زازّرلا يدادْغَبلا يرتْخَبلا نب ورمع نب دّمحُم -48

 . ؟ "18 ةنس يفوت «دنسملا ةقثلا ثّدحملا مامإلا « يرَتْخَبلا

 ١- ءالبنلا مالعأ ريس ١8/77/1 .

 ءالبتلا مالعأ ريس -؟ 585/1١7 .

 *-- قشمد خيرات 9

 . دلجم ف ارخؤم تعبط « هثيداحأ نم ءازجأ انيلإ تلصو دقو . 78/١ © ءالبنلا مالعأ ريس -4



 :نع يوري

 مامإلا « يدادْعَبلا ٍنالُحَربلا تباث نب ليلخلا نب دمحأ رفعج يبأ .٠

 . ١ *19/ا/ ةنس يفوت ع ةقثلا ثّدحملا

 ليزن « يطساولا ديجملا دبع نب ميهاربإ نب يلع نيسحلا يبأ 3

 . 5 70/4 ةنس يفوت «ةقثلا ثّدحملا « دادغب

 . هفرعأ مل . يراخُبلا ورمع يبأ نب دمحم -
 1 :نع يوري -

 مقرب مّدقت ٠ يراخُْبلا يلهاَبلا هيوذاش نب لهم نوراه يبأ ©

(0). 

 يّرملا هركذ « يزّوُرملا ثيللا نب هللا دبع ساّبعلا بأ ©
 رامسم نب حلاص هخيش ةمجرت ف 2 97/١1 لامكلا بيذق يف

 هركذ 3 يناجرجلا عشاَجُم نب ىسوم نب نارمع قاحسإ يبأ ل

 0 كلا يف فّئصملا
 مث « يدادْعَبلا « يراصنألا لهس نب يلع نب دّمحُم ركب يبأ | ٠ 3 9 . َّس 03 ول

 . ؟ 797 ةنس يفوت « ريبكلا ثّدحملا مامإلا « يزورملا

 . 759/1 ءالبنلا مالعأ ريس ١-

 . 90/1 ءالبنلا مالعأ ريس -19

 . 43ص باقلالاو كلا ُق بابلا حتف -'"

 . 015/51 ءالبنلا مالعأ ريس -5
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 « يْزاّرلا يدنقْممَولا متاح وبأ « دّمحُم نب ىسيع نب دّمحُم -9

 . ١378 ةنس دعب يفوت ,ةقثلا ثّدحملا

 مقرب مّدقت « يزاّرلا سيردإ نب دّمحُم متاح يبأ :نع يوري

 )١١(.

 هنع ىور دقو ع هفرعأ مل ( يسدقَملا ىسيع نب دّمحُم -؟

 ش . )"8٠١( ناميالا باتك يف اضيأ فتصملا

 3 ( يدادغَبلا ملسم نب ميهاربإ نب دَّمحُم ةيمأ يبأ :نع يوري ©

 . )١5( مقرب مّدقت « يس وُسرطلا

 يدعّسلا رخص وبأ « كلام نب نسحلا نب كلام نب دّمحُم #1١

 . " "ه1 ةنس يفوت , ةقثلا ثّدحملا « ْخْلَب ليزن « يزورملا

 بعصم نب دّمحُم نب يلع نب نيسحلا يلع يبأ :نع يوري ه

 . هفرعأ مل « يزَورملا لضفلا وبا « ميهاربإ نب دَّمحُم نب دّمحُم -4

 « يراصنألا لهس نب ىلع نب دّمحُم ركب يبأ :نع يوري

 . (150) مقرب مّدقت «يزّوْرملا مث « يدادثبل
 يرعشألا ةدرُب يبأ نب ديعس نب ريهُز نب رهزألا نب دّمحُم نب دّمحُم -ه

 . 4١" ةنس يفوت ,ةقثلا ثّدحملا « يدادغَبلا

 ١- مالسإلا خيراتو 2« (1588) داشرالا ص75١9 )550-1751(.
 40ص مالسإلا خيرات -؟ )580-781( ٠

 . ع دادغب خيرات -#



 ٠ْ :نع يوري

 مّدقت « يرّبَدلا ناعّصلا داّبع نب ميهاربإ نب قاحسإ بوقعي بأ ©

 . )١5( مقرب

 , مهالوم يميمّتلا ةماسأ يبأ نب دّمحُم نب ثراحلا دّمحُم بأ - ©

 . )7١( مقرب مّدقت « يدادْعَبلا

 رامسم نب ءؤاه نب ىسوم نب لضفلا نب دمصلا دبع ىي يبأ ©
 . ١ 8/5 ةنس يفوت «ةقثلا ثّدحملا « يخبل

 يرّوشكلا « ديبع :لاقيو ع دمحم نب هللا دبع دّمحُم يأ ٠

 . 5 884 ةنس يفوت « فّصملا ملاعلا مامإلا « ٍناعّْصلا
 مامإلا « يكملا غئاصلا ديز نب يلع نب دّمحُم هللا دبع يبلأ ©

 . ” 381 ةنس يفوت « ةقثلا ثّدحملا

 ع يدادْعَبلا يرهُزلا دعس نب ميهاربإ نب بوقعي دعس يبأ

 ظ . ؟ ةقثلا ثّدحملا

 رفعج وبأ « ليمج نب ةزمح نب هللا دبع نب دّمحُم نب دمحم -"5
 , اهدنسمو اهملاعو دنقرمس ثّدحم « لاّمجلاب روهشملا , يدادغبلا

 ١- داشرالا 947/9 .

 مع5/1 © ءالبنلا مالعأ رييسسو ( نبإه باسنألا و .

 #»- ءالبنلا مالعأ ريس 47/8/11 .

 . 558/1١5 دادغب خيرات -5



 . ١45 ةنس يفوت

 :نع يوري

 مقرب مّدقت « يدادْعَبلا ركاش نب دَّمحُم نب رفعج دَّمحُم يبأ ©

 )1١5(.

 وهو « هفرعأ ملا « دورّشلا نب ركب نب نسحلا نب زيزعلا دبع ©
 . 5١85 مقر ةمجرتلا يف امك « هيبأ :نع يوري

 « يرّصملا مث « يناَرحلا دلاخ نب ورمع نب دّمحُم ةثالع يبأ ©

 . (59) مقرب مّدقت

 مهالوم يمهّسسلا ناوفص نب حلاص نب نامثع نب ىيي ايركز يبأ ©

 . (7) مقرب مّدقت 2« يرصملا

 مل ٠ هخيرات يف ركاسع نبا هركذ , شاّيخلا رمع نب دّمحُم نب دّمحُم ١10-
 . ؟ ةمجرت هل فرعأ

 ثّدحملا « يرّصملا ىجي نب كلام ناسغ يبأ :نع يوري « |

 . ” 50/4 ةنس يفوت ٠

 وبأ , يجاّجحلا جاّجحلا نب ليعامسإ نب بوقعي نب دّمحُم نب دمحم -

 « ناسارُخ خيش حلاصلا ءىرقملا دقانلا ظفاحلا مامإلا . يروُباسُيّتلا نيسحلا

 ١- ءالبنلا مالعأ ريس 551/16 .

 قشمد خيرات -؟ 7117/9 .

 #- ءالبنلا مالعأ ريس 77/17 .



 يفوت /5”" ١ .

 :نع يوري

 مامإلا « يدادْغَبلا دهاجم نب سابعلا نب ىسوم نب دمحأ ركب يبأ

 « (ةعبسلا) باتك بحاص « يِرْخّنلا ثَّدحُملا ءىرقُملا

 . 5 884 ةنس يفوت

 مّدقت « يروُباسُيّللا يناّبقلا دايز نب دّمحُم نب نيسحلا يلع يبأ

 . (55) مقرب

 هركذ « بتاكلا يدادْعَبلا نادْعَس نب ديعس مساقلا يبأ

 . ” كلا يف فّنصملا
 يضاقلا يصمحلا هللا دبع نب ديعس نب دمصلا دبع مساقلا يبأ

 . ؟ 8١8 ةنس يفوت « ظفاحلا ثّدحملا «
 يفقثلا نارهم نب ميهاربإ نب قاحسإ نب دَّمحُم ساّبعلا يبأ
 . )١( مقر ةمجرتلا يف مّدقت « يروُباسُيُنلا جاّرسلا مهالوم

 :نع يوري وهو « هفرعأ ملا« يزاّرلا هللا دبع نب دّمحُم
 . )١7( ةمجرتلا يف امك « رصن نب ىسوم

 ١- ءالبنلا مالعأ ريس 510/15 .

 هللا همحر فيض يقوش روتكدلا قيقحتب ةعبسلا هباتك عبط دقو . فقس ءالبنلا مالعأ ريس -9

 . ىلاعت

 . ٠١/9 دادغب خيراتو « ١ص باقلالاو نكلا يف بابلا حتف -*

 .٠ < ءالبنلا مالعأ ريس -



 2 ."ٌ 5 8 و و 1 .٠ ع

 . 3١18 ١ ةنس يفوت ( ةقثلا ثّدحملا )2

 ع

 يدبعلا ءارفلا بيبح نب باهولا دبع نب دمحم دمحأ ءأ بل

 (15) مقرب مّدقت « كَمَحب فرعيو « يروباسُنللا .كا ة(

 مث « يروباسُيّنلا قاحسإ نب بِّيسُملا نب دّمحُم هللا دبع يبأ ©

 « فّئصملا مالسإلا خيش ظفاحلا مامإلا « يجنفسإلا ينايغرألا

 . ؟ 318 ةنس يفوت

 « يقشمُدلا يريَّمْلا سالم نب ماشه نب دّمحُم رفعج يبأ «

 ." 707٠١ ةنس يفوت « ةقثلا ثّدحملا

 مامإلا . يعفاشلا رَّضَنلا وبأ , يسوّطلا فسوي نب دّمحُم نب دّمحُم -

 . ؟ "44 ةنس يفوت . تافتصملا بحاص . مالسإلا خيش هيقفلا ةمالعلا

 :نع يوري

 يحاّسلا ناهام نب ميكح نب دهف نب ميهاربإ قاحسإ يبأ ©

 . )١5( مقرب مّدقت « ناهبصأ مدق « يرصبلا

 )١( مقرب مّدقت « يمراّدلا دلاخ نب ديعس نب نامثع ديعس يبأ ©

 . 0179/١ 5 ءالبنلا مالعأ ريس -

 . 477/١ 5 ءالبنلا مالعأ ريس -؟

 . عبط دقو « هثيدح نم ءزج انلصو دقو « 757/17 ءالبنلا مالعأ ريس -

 . 4950/١ ءالبنلا مالعأ ريس -



 يفوت ,« ثّدحملا . يباهبصألا يرميألا سنوي نب دّمحُم نب دّمحُم 4٠-

 . ١ "317" ةنس

 :نع يوري

 . )١0( مقرب مّدقت « يناهبصألا ماصع نب دمحأ ىيي يبأ ©

 . )١١( مقرب مّدقت « يناهبصألا بيبح نب سُئوُي رشب يبأ ©

 نادلبلا مجعم يف هركذ ءاج . يعاّرلا نسحلا وبا , عفان نب دمحم 0١-
0 

 :نع يوري

 ةكمب ناك :ئطقرادلا لاق « يضاقلا يروُررْهّشلا دواد نب رضحخ ©

 . ” هريغو بسنلا باتك راكب نب ريّيَرلا نع يوري اميقُم
 « يزارلا يبالوُدلا ديعس نب داّمح نب دمحأ نب دّمحُم رشب يبأ ©

 . (30/) مقرب مّدقت

 ىنُكلا يف فتصملا هركذ ء.ركب وبأ , يدنكيّبلا بوقعي نب دّمحُم 5١-

 نمحرلا دبع نب دوعسم نب ديعس نامثع يبأ :نع يوري «

 . (١٠ه) مقرب مّدقت « يزورملا

 ١- ناهبصأ رابخأ ركذ 70/5/09 .

 . 485/١ نادلبلا مجعم -؟

 . 850/9 ئطقرادلل فلتخملاو فلتؤملا -*

 . ١١١ص باقلالاو كلا يف بابلا حتف -؛



 . هفرعأ مل , ىسوم نب بوقعي نب دّمحُم 47 ١-

 لبنح نب دمحأ نب هللا دبع نمحرلا دبع يبأ :نع يوري .

 . )١5١( مقرب مّدقتملا « يدادْعَبلا يابيشلا

 , يروُباسُينلا يئابيشلا هللا دبع وبأ ء2 فسوي نب بوقعي نب دّمحُم-١ ؛4

 ةنس يقوت . فّئصملا ةّجحلا نقتملا ظفاحلا مامإلا « مّرْخَأْلا نباب فرعيو

145" . 

 :نع يوري

 يدرويبألا ةيواعم نب ةميزُحم نب يرسلا دَّمحُم يبأ ©

 . ' 87ه «ءةجحلا ظفاحلا مامإلا « يروُباسُيّنلا

 يدبعلا ءارفلا بيبح نب باهولا دبع نب دمحم دمحأ يبأ ©

 . (15) مقرب مّدقت « كَم فرعيو « يروُباسُينل

 هبقل ع يروُبأسُيَللا يلهذلا ىيي نب دّمحُم نب ىيي ايركز يبأ »

 . (09) مقرب مَّدقت ؛ ناكيح

 مهالوم يوَمَأْلا ساّبعلا وبأ ٠ فسوي نب بوقعي نب دّمحُم -ه

 . فتصملا لاَّخَّرلا دنسملا ثّدحملا مامإلا « ّمّصَأْلا يروُباسُيَنلا

 . 5 "45 ةنس يفوت

 . :نع يوري

 . 7555/15 ءالبنلا مالعأ ريس ١-

 . دلجم يف ارخؤم تعبط « هثيداحأ نم ءازجأ انتلصو دقو . 4517/18 ءالبنلا مالعأ ريس -؟

١٠ 



 يماشلا يدّسألا دواد نب ناميلس نب ميهاربإ قاحسإ يبأ *

 . (5) مقرب مّدقت « يسّر
 يرصبلا مهالوم يومألا رانيد نب قوزرم نب ميهاربإ قاحسإ يبأ «

 . (5) مقرب مّدقت ءارصم ليزن «
 مقرب مّدقت « يلمَّرلا ديلولا نب نابيش نب دمحأ نمؤملا دبع يبأ .٠

0000 

 يدراطُعلا يميَمَتلا دمحم نب رابحلا دبع نب دمحأ دمحأ يبأ ٠

 . )١19( مقرب مّدقت « ٍقوكلا
 ء يصمحلا يدنكلا ناميلس نب جرفلا نب دمحأ ةبتع يبأ ©

 . (05) مقرب مّدقت ٠ نْدَوُملا يزاجحلاب فورعملا

 . (4) مقرب مّدقت « يطاّيمَّدلا ليعامسإ نب لهس نب ركب «
 مقرب مّدقت « يدادْعَبلا ركاش نب دَّمحُم نب رفعج دّمحُم يبأ *

(015). 

 2 ٍتوكلا يرماغعلا نافع نب يلع نب نسحلا دّمحُم يبأ *
 يفوت « هريغو هجام نبا خيش « دنسملا ةقثلا ثّدحملا

 . ١/6 ١ ةنس

 . (8) مقرب مّدقت «زازبلا يدادَْبلا مركُم نب نسحلا يلع يبأ ©
 ع« يرصملا مهالوم يدارملا ناميلس نب عيبرلا دّمحُم يبأ ٠

 . (15) مقرب مّدقت

 ١- ءالبنلا مالعأ ريسو 2 5//781 لامكلا بيذق 74/1١8 :



 و

 مدقت « يدادْعَبلا يروُدلا متاح نب دمحم نب سابع لضفلا يبأ ©

 )١5(. مقرب

 مّدقت « ينوريبلا يرذُعلا ديزم نب ديلولا نب ساّبعلا لضفلا يبأ ©

 . (55) مقرب

 . )١5( مقرب مّدقت « يرصبلا

 مّدقت « دادغب ليزن « ٍناَْعاصلا قاحسإ نب دّمحُم ركب يبأ »

 ("1)مقرب

 ٠ يدادْعَبلا يرصبلا زاّرقلا ديزي نب كانس نب دمحم نسحلا ىبأ «

 مقرب مدقت )19( . |

 « يرصملا مكحلا دبع نب هللا دبع نب دّمحُم هللا دبع ىبأ «

 . (71) مقرب مدقت

0 
 مّدقت ( يقشمّدلا يريمثلا سالم نب ماشه نب دّمحُم رفعج يبأ ل

 )١١5(. مقرب

 )١١( مقرب مّدقت « يدادْعَبلا

 . (5) مقرب

 ١45- هفرعأ مل ءدمحأ ىلوم ءرصل .



 مقر ةمجرتلا يف امك ( يّيْعقْلا ةملسم نب هللا دبع :نع يوري ©

 .(؟:85)

 لهس وبأ ٠ شيرخلا نب رادْنُب نب نوراه نب دمحأ نب نوراه ١41-

 . ١ "9# ةنس يفوت , يذابارتْمإلا

 « يرجسلا سايإ نب ىي نب ايركز نمحرلا دبع يبأ :نع يوري 9
 . (") مقرب مّدقت « ةئّسلا طاّيْخب فرعيو « قشمد ليزن

 ةقثلا ظفاحلا مامإلا , يشاّننلا ديعس وبأ , جيرُم نب بيَلُك نب مثيلا -

 . 3 "#ه ةنس يفوت « ريبكلا دنسُملا بحاص . لاحّرلا

 ش :نع يوري

 مامإلا « ةمثيخ يبأ نبا « يدادْبلا بئرَح نب ريهُز نب دمحأ ©

 , 510/17 ةنس يفوت « ريبكلا خيراتلا بحاص « نقتملا ةمالعلا

 ٠ يحلبلا مث , يدادُقَبلا ىسيع نب دمحأ نب ىسيع ىيي يبأ .

 امهريغو هحام نباو يئاسنلا خيش « ةقثلا ثّدحملا مامإلا «

 . ؟ 7١54 ةنس يفوت

 ١- مل 901-0) 751 ص مالسإلا خيرات .

 . تادلجم ثالث يف هدنسم نم دحُو ام عبط دقو . 755/١ ءالبنلا مالعأ ريس -؟

 . هخيرات نم انلصو ام عبط دقو . 447/١١ ءالبنلا مالعأ ريس -*
 . 781/١ ءالبتلا مالعأ ريس -4



 . ' يزملا هركذ « يربنعلا يراخُبلا ايركز وبأ « ايركز نب ىيحي-١ 84

 يدبعلا ديعس نب ميهاربإ نب دّمحُم هللا دبع يبأ :نع يوري ©

 . (85) مقرب مّدقت «٠ يكلاملا يروُباسُيّنلا يجنشوبلا
 نبا , يشّرقلا يردْبَعلا ركب وبأ «, ثراحلا نب هللا دبع نب ىبحي 6

 . ' ةقثلا ثّدحملا « جاّجَزلا

 يوَمألا ميهاربإ نب ديعس نب يلع نب دمحأ ركب يبأ :نع يوري «

 . (14) ةمجرتلا يف مّدقت « صمح يضاق « يزّوْرملا

 ةنس يفوت « ياربَطلا خيش ٠ يرصملا بيبح وبأ , عفان نب ىحي 0١-

5 . 

 ميرم يِبأ نب مكحلا نب دعس نب دمحأ رفعج يبأ :نع يوري «

 امهريغو يئاسنلاو دواد يبأ خيش « ظفاحلا مامإلا « يرصملا

 . ” 707 ةنس يفوت 2

 . هدجأ مل , ينوكلا رفعج نب دّمحُم نب ديزي -9

 ( يصيّصملا ىسيع نب دَّمحُم نب ىسيع :نع يوري «
 يفوت « يذمرتلا الا نئسلا باحصأ خيش « ةقثلا ثّدحملا

 ,5 5؟هك ةنس

 ١- روكذملا هخيش ةمجرت ف 2 709/514 لامكلا بيذحت يف .

  -19قشمد خيرات 755/514 .

 »- لامكلا بيذق ١/309 .

 . 77/9 لامكلا بيذق -+



 يرصبلا , يسوّلقلا دايز نب قاحسإ نب بوقعي نب دّدسم نب بوقعي 51 ١-

 . ' دادغب ليزن «

 يرصبلا دايز نب قاحسإ نب بوقعي فسوي يبأ هدج :نع يوري ©

 . 5 87١ ةنس يفوت « تبثلا ظفاحلا مامإلا « يسوأقلا

 . هدجأ ل « يرطملا كرابملا نب بوقعي -4

 مث 2 ينارحلا دلاخ نب ورمع نب دّمحُم ةثالُع يأ :نع يوري «
 . (19) مقرب مّدقت ء يرّصملا

 ١- دادغب خيرات ١/ 2 5914باسنألاو 578/4 .

 . هبمرملا ءالبنلا مالعأ ريس 9
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 عبارلا لصفلا

 هَدنَم نبال « ةباحصلا ةفرعم باتك نع ةسارد

 :ثحابم ةعبس هيفو

 . هفلؤم ىلا هتبسن تابثإو « باتكلا ناونع قيثوت :لوألا ثحبملا

 . هباتك يف هَدْنَم نبا جهنم :يباثلا ثحبملا

 . باتكلا اذه يف هدراوم :ثلاثلا ثحبملا

 . باتكلا اذه ةيمهأ :عبارلا ثحبملا

 . فلؤملا هب ذحاؤيام :سماخلا ثحبملا

 . باتكلا ةخسن نم هيلع تدمتعا ام فصو :سداسلا ثحبملا

 . باتكلا قيقحت يف هتكلس يذلا جهنملا :عباسلا ثحبلا

#0 

 :هفلؤم ىلا هتبسن تابثإو . باتكلا ناونع قيثوت :لوألا ثحبملا

 دقو « (ةباحصلا ةفرعم) وه ةباحصلا يف هَّدْنَم نبا باتك مسا نأ كشال

 ةبتكملا نم نيترّوصملا نيتطوطخملا نيتعطقلا يف ناونعلا اذهبي ءاح

 « نوعبرألاو يناثلا ءزجلاو ٠ نوثالثلاو عباسلا ءرجلا امهو ٠ ةيرهاظلا

 هتلعج يأ « نالف ىلا تفّرعت : لوقت امك « فيرعتلا ةفرعملاب دوصقملاو

 . ' ىفرعي

 ١- برعلا ناسل 5894/8/5 .

١15 



 اهضعب ىلإ ريشنُسو « ةيمستلا هذه ىلع رداصملا رثكأ تقفتا دقو

 وهو ع ١ (ةباحصلا) باتك هيّمسُي نيفئصملا ضعب تدجو ينأ الا ءاقحال

 . ودبي اميف باتكلا ناونعل راصتخا

 فلؤملا لبق نيفّصملا ضعب ىدل افورعم ناك مسالاب باتكلا ةيمستو
 . هذعبو

 نب نسحلاو « 775(5ت) ِنيدَّملا نب يلع مامإلا : هوقبس نيذلا نمف

 6 هس ع ما َس 0 3 3 8 نو
 « يزورملا ىسيع نب دمحم نب هللا دبع دمحم وباو 2 (١707ت) يقربلا

 ع ةباحصلا باتك يف ُهَدْنَم نبا هاور : 45و ٠15/١" ةباصإلا يف رجح نبا لوقك ١-

 ةظحالم يغبنيو « ةباحصلا يف ُهَدْنُم نبا لمع هيلعو : لاق « 88/5 ثيغملا حتف ف يواخسلاو

 ةفرعملا) مساب وأ « ( ةباحصلا ةفرعم) مساب ةباصإلا يف عضاوملا رثكأ ف باتكلا ىّمس رجح نبا نأ
 يف ةساردو هتافئصم رجح نبا :رظني « نيقباسلا نيعضوملا يف راصتخالا دارأ هنأ دكؤي امم 34

 . ١55/7 ةباصإلا باتك ف هدراومو هجهنم

 هركذ « ءازجأ ةسمح يف وهو ( نادلبلا رئاس يف ةباحصلا نم لزن نم ةفرعم) هباتك مساو -1؟

 . 75/7 ثيغملا حتف يفو 2 ه٠1ص خيبوتلاب نالعإلا يف يواحسلا

 2« ١١8/١ ديهمتلا يف ربلا دبع نباو « (8*75) ةباحصلا ةفرعم يف ُهَدْنَم نبا فّنصملا هركذ

 باعيتساإلايفو ء«”/6١و ءاالدو ءدالالل5١و ءمزللؤو ء”ءكو هك١ه/كو

 . 70/١ ةعفنملا ليجعت فو « ١50/0 ةباصإلا يف رجح نبا هركذو ٠١97/7 «٠
 روثأملاب ريسفتلا ف روثنملا ردلا يف يطويسلاو « 47/1 ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلا هركذ -4

 . ه5



 2" ("١0ت) يدْرَواَبلا دعس نب ُدّمحُمو 2 ١ (597ت) نادبعب فورعملا

 . "(7754ت) يصّمحلا ديعس نب دمصلا دبع مساقلا وبأو

 فورعملا نامثع ْنب ٌديعس : هحوُيْش ضعب مهيفو هورصاع نيذلا نمو

 ربأو 25 (04ت) يتْنسْبلا ناّبح نب متاح وبأو « ؟(*ه "تو نكّسلا ناب

 يناهبصألا ميَعُت وبأو 2 50088 ت) يركْسعلا هلل دبع ْنِب ْنسحلا دمحأ

 يمّسّنلا يي رفغتسمل ملا ٌرَتعملا نب دّمحُم نب رفعجح ساّبعلا وبأو 2" (178تو

 . 6( 897” تاز
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 ١- ةباصإلا :رظنا ١/ » 7يواحخسلل خيبوتلاب نالعإلاو « 14/5 يرابلا حتفو .

 لامكلا بيذهت لامكإ يف ياطلغُم هركذ -؟ ١١/٠ « 2روشنملا ردلا يف يطويسلاو 774/10 «

 فرح ءانثأ ىلا ىهتناو « هنم لوالا ءزجلا ىوس ىلع فقأ مل :ريبكلا عماجلا ةمّدقم يف لاقو

 لامعلا رتك ةمدقم يف يدنهلا يقتملا هلقن « نيسلا 7١/١ .

 ةباصإلا يف رجح نبا هركذ « (صمح- اولزن نيذلا ةباحصلا ةفرعم) هباتك ىمس -»#

 .ةهكحل/ذ

 . ١89/5 روشنملا ردلا يف يطويسلاو :« 5 يرابلا حتف يف رجح نبا هركذ -4

 . 7١١ص سرهفملا مجعملا يفو « ١4/١ ةباصإلا يف رجح نبا هركذ -ه

 محبعملا يف رجح نبا هركذو « 789/7 لامكلا بيذهق لامكإ يف ياطلغم هنم لقن -5

 . ١51 ص سرهفملا

 . مسالا اذه عبط دقو « روهشم هباتكو -

 . 554/١1 ريسلا يف يبهذلاو 2141/9 ريبحتلا يف ناعمسلا هركذ -4

١١48 



 , مسالا اذهي ْهَدْنَم نبا باتك َركذ نيفّئصملا نم ًاريثك تدحو دقو

 اهثرصحو مهلاوقأ تعمجف « هنع تلقن ىلا بتكلل قيقّدلا يعّبتت لالخ نم كلذو

 , روكذملا مسالا ةحّصل ٌديكأت اذه يفو , اهيفلؤم تايفو بسح ىلع اهتبّئرو
 ةحص ديكأت عم هتيمهأو باتكلا ةميقل زاربإ نم ركذلا اذه يفام ىلا ةفاضإلاب

 ٠ : هفلنصم ىلا هتبسن

 ننسلا ةفرعم هباتك يف « (458ت) يقمّيَبلا نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ ١-
 يف ظفاحلا ِهَدْنَم َنِب هللا دبع وبأ هركذ : لاقف « ه١/58 راثآلاو

 . ةباحصلا ةفرعم باتك

 لاكشإلا حاضيإ يف « (ه07ت) يسدقملا رهاط نب دّمحُم -؟

 . ١١ص

 يميمتلا يناعمّسلا روصنم نب دّمحُم نب ميركلا دبع دعس وبأ -'

 :اهنمو (« همجعم يف بختنملا نم عضاوم يف 2 (517ت)

 :اهنمو « عضاوم يف « ريبكلا مجعملا يف ريبحتلاو ء5' 5

 .4١3/هو 2551/١ باسنألاو «5" 500

 نم عضاوم ف « (١571ت) ركاسع نبا نسحلا نب يلع مساقلا وبأ
 .5 31/10 اهنمو « )١١١5( تغلب قشمد خيرات هباتك

 ا
 مح

 ١- يناعمسلا مجعم نم بختنملا سراهف رظنا 507/4 .

  -9ريبحتلا سراهف رظنا 5797/5 .

 . 8#/١577 قشمد خيرات يف ركاسع نبا دراوم رظنا -"
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 ئيوزقلا يعفارلا ميركلا دبع نب دّمحُم نب ميركلا دبع مساقلا وبأ -ه

 . 11/١ نيوزق رابخأ يف نيودتلا باتك يف © (571ت) يعفاشلا

 يموُرلا يوّمحلا هللا دبع نب توقاي هللا دبع وبأ نيدلا باهش -<

 . 505/هو 2١59/١ نادلبلا مجعم يف « (57؟7ت) يدادْعَبلا

 يف © (519ت) ةطقت نباب ريهّشلا ٠ غلا دبع نب دّمحُم ركب وبأ -

 ةلمكتو .٠ ؟14//” ديناسملاو ننسلا ةفرعمل دييقتلا :هيباتك

 ء 55و 2 5/59 2 558/١ :اهنمو « عضاوم يف « لامكإلا

 .::ه/4و .ةاالو ,ككر/عو

 :هباتك يف ع (50ت) يرّرجلا دّمحُم نب يلع نيّدلا رع نسحلا وبأ -

 « ةباحصلا يف بتك ةعبرأ عمج دقف « ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ

 عجري ناك هنأ 7١17/١ يف ركذو « ةدنم نبال ةفرعملا باتك اهنم

 اهطبض دقو « ةعومسم ةحيحص خسُن ثالث ىلا ُهَدْنَم نبا باتك يف

 ء هدنم نب هللا دبع يبأ لصأ اهنأ : لاقّيَف اهادحإ امأ « اوباحصأ

 . نآلا ىلا تقولا كلذ نم عامسلا تاقبط اهيلعو

 حرش ف 2 (575ت) يووّنلا فرش نب ىيي نيدلا ييحم ايركز وبأ -9

 . 8/١ تاغللاو ءامسألا بيذهق يفو 2« 7٠٠٠/17 ملسم حيحص

 : (757ت) يّرملا نمحرلا دبع نب فسوي جاجحلا وبأ نيدلا لامج -

 .١/١٠٠ا7و ٠231؟/١هو 21١5 14/ه لامكلا بيذق يف

 يلبنحلا يسدقملا يداحلا دبع نب دمحأ نب دّمحُم نيدلا سمشه ١

 . 785/١ قيقحتلا حيقنت يف « (745)



 ديرحت يف « (748ت) يبهذلا نامثع نب دمحأ نب دّمحُم نيدلا سمش -5
 « ريثألا نبال ةباغلا دسأ باتكل راصتحا وهو « ةباحصلا ءامسأ

 م94١1/١1و « ؛ا/1١و «ا/1/5 ءالبنلا مالعأ ريس يف اضيأ هركذو

 . #/٠١ ظافحلا ةركذت فو

 ١- يقشمّدلا يعرّرلا دعس نب بويأ نب ركب يبأ نب دّمحُم هللا دبع وبأ ,

 ةّيزوجلا مْيقلا نباب ريهشلا ) )5١1دواد يبأ ننس بيذهق يف«

. 550/١ 

 يرصطملا يكرُتلا جيلق نب ياطَلْغُم نيّدلا ءالع هللا دبع وبأ 4

 نم مهيف فلتخملا ةفرعم ىلا ةبانإلا باتك يف ٠ (757ت)

 لامكلا بيذت لامكإ فو « 45/١ اهنمو « عضاوم يف « ةباحصلا

 / يا تظل

 رصعلا نايعأ ف «٠ (7514ت) يدفّصلا كبيأ نب ليلخ نيدلا حالص ١-

 . ”7ا//7 رصنلا ناوعأو

 يف «٠ (/ا/4ت) يقشمُدلا ريثك نب ليعامسإ نيدلا دامع ءادفلا وبأ -75

 ع ا/١/9 ديناسملا عماجو « 3057/8 ميظعلا نآرقلا ريسفت : هبتك

 . ”١9/هو 2 315/85 ةياهنلاو ةيادبلاو «17ا/هو

 يف « (7844ت) يشكرّرلا رداك نب هللا دبع نب دمحم نيّدلا ردب -7

 | . 505/9 حالصلا نبا ىلع تكنلا

 بيرثتلا حرط يق « )8٠07( يقارعلا نيسحلا نب ميحرلا دبع لضفلا وبأ -
 ص حاضيإلاو دييقتلا يفو « ”194 ص نازيملا ليذ فو « ؟هه/“* ش

 ا
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 2( (177تو يكملا يسافلا دمحأ نب دّمحُم نيدلا يقت بيطلا وبأ -8

 . ١781و ٠١1/١ ديناسملاو نّسلا ةفرعمل دييقتلا ليذ يف

 ريهشلا ( يقشمُدلا يسيقلا دّمحُم نب هللا دبع نب دّمحُم نيدلا سمش

 عضاوم يف « هبتشملا حيضوت يف « (847ت) نيدلا رصان نباب

 . 7854/١ ١ اهنمو « ةريثك

 ريهشلا « يلع نب دّمحُم نب ىلع نب دمحأ لضفلا وبأ نيدلا باهش -5

 :ةيلاتلا هبتك يف ع (851ت) ينالقسعلا رجح نباب

 « عضاوم يف « يراخبلا حيحص حرش يف يرابلا حتفو « " ةباصإلا

 عمجملاو . 5” :؟/8١و 4 45/١59 4« ملال[ :اهنمو

 .55/5١و 2هالكو تردكلا سرهفملا مجعملل سسؤملا

 عضاوم يف « بيذهتلا بيذتو « ١ ١5ص سرهفملا مجعملاو

 ء نازيملا ناسلو . ١5؟4/8و , “88/59 2190/١ اهنمو «

 .االالهو ء 9/١551و 2.4/9 اهنمو «.اضيأ عضاوم يف

 ف ٠ ةرشعلا فارطأ نم ةركتبملا دئاوفلاب ةرهملا فاحتإو

 ؛ 718/9 قيلعتلا قيلغتو . ١4و « 755/1١4 اهنمو « عضاوم

 يعفارلا ثيداحأ جيرخت يف ريبحلا صيخلتلاو . 49و 4/١١و

 باقلألا يف بابلألا ةهزنو . 57/4 اهنمو ء عضاوم يف « ريبكلا

 ١- هبتشملا حيضوت سراهف رظنا ٠١/998-0914 .
 ةباصإلا باتك يف هدراومو هجهنم يف ةساردو هتافّئصم رجح نبا رظني -؟9 ١145/9 .

 ”948ص يرابلا حتف يف ةدراولا تافّئصملا مجعم: رظنا -#
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 يلامألاو « 18/4 ةنماثلا ة؛ملا نايعأ يف ةنماكلا ررّدلاو .« 0١

 عامسلا طورشب ةنيابتملا نيعبرألاب عاتمإلاو « ١5ص ةقلطملا

 . /ص دنسملا نع ُبذلا يف دّدسُملا لوقلاو « ١554 ص

 ةدمع نم عضاوم يف « (8655هت) ئييعلا دمحأ نب دومحم نيدلا ردب -5

 .١١/5920188١/١١و ,. ؟هه/5 : اهنمو , يراقلا

 2 2 (4.07ت) يواحّسلا نمحرلا دبع نب دّمحُم هللا دبع وبأ ٠-

 ءاه4/5و ع 951/١ ةفيرشلا ةنيدملا خيرات يف ةفيطللا ةفحتلا

 . 7١7 ص اهنمو . عضاوم ف ةنسسحلا دصاقملاو « 4579و

 2« (١١81ت) يطويسلا ركب يبأ لامكلا نب نمحرلا دبع نيدلا لالج -4

 يفو ,”هه/5و 2575/١ روثأملاب ريسفتلا يف روثنملا رّدلا ف

 بيردت يفو « 77١ص ةباحصلا نم رصم لخد نميف ةباحسلا رد

 صئاصخلاو « ١41١/5 ةعونصملا ءىلآللاو « 15ص يوارلا
 . ١554/١ ىربكلا

 ضيف نم عضاوم يف « (١٠*”١ت) يوانملا يلع نب فوؤرلا دبع -65
 . 7778/5 : اهنمو « ريدقلا

 * ع

 :هباتك يف ُهَدْنَم نبا جهنم :يباثلا ثحبملا

 عايض نِإو « باتكلا فصن نم ّلقأ لثمي انيلإ لصو يذلا مسقلا اذه نإ
 اهيف نيب هنأ نظي ىلاو « فّنصملا ةمّدقم ىلع فوقولا انمرح باتكلا لوأ

 مهبقانم ضعب ركذ عم « ةباحصلا ءامسأ عمج يف هجهنم مث « باتكلا هفيلأت ببس

 يف اهنأ ودبيو « ىلوالا مجارتلا اضيأ باتكلا لوأ نم عاض امك « مهلئاضفو
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 « ةباحصلا ةّيقب مث ١ ٠ دّمحُم همسا نم مث « ةّتجلاب ةرّشبَملا ةرَّشَعلا محارت

 . فرحلا لخخاد بيترتلا عاري مل هنكلو « مجعملا فورح ىلع نيبتّرم

 :يلاتلا وحنلا ىلع ُفّنصملا هيلع راس يذلا جهنملا سّملتن نأ نكمبو

 :باتكلا يف هطئرش :الوأ

 يف اطورُش هسفنل دحوأ ُهَدْيَم نبا ْنأ صلختسي باتكلا اذه يف رظانلا نإ

 :يلي امب باتكلا لالخ نم طورُشلا هذه ُديدحت نكميو , مهزييمتو ةباحصلا ءاقتنا

 ةّرم هلك ّيبلا يقل دق ناك ولو « هتسلاجُمو هتبحص تّحص نم هيف ركذ ١-

 - ركذ دقف « ةياور هلو يبلا نع وري مل ناك نإو « هب انمؤم ةدحاو

 دهشتسا :لاقف « يراصنألا هللا دبع نب ريشب - لاثملا ليبس ىلع

 . " ةياور هل فرعُتال « ةماّمّيلا موي

 وهو « هتيؤر تبثت م نإو كي يبلا َنامز كردأ نم لك ةباحصلا يف ركذ -؟

 ىلا راشأ دقو « اطقف رصحلا ديرُي هنكلو « ةبحّصلا ىوُعَد كلذب ديريأل

 مل هباتك يف مجرت ُهَدْنَم نبا نأ) :لاقف ء رجح نبا ظفاحلا طرشلا اذه

 نبا بعوتسا ولو) :لاق . بعوتسي مل هنكل « (الحر رمُع دهع يف ناك
 نم هتاف دقو « ادج هباتك ربكل الحر رمع دهع يف ناك نم عيمج ُهَدْنَم

 ةبحصلاو « هيلع علطي نأ نكما ام هنم انكر دتسا ريثك ءيش سنجلا اذه

 ١- دمحم همسا نميف مدقت :(775) لهس يبأ ةفيلخ ةمجرت يف لاق .

  -19.(595)و 2 (4١٠):يف ىرخأ ةلثمأ رظناو « (717) ةباحصلا ةفرعم



 هذه نمو « عادولا ةجح اوجح اونوكي نأب « ةنكمم ءالؤه بلاغل

 ١ (مهنم نكمي نم باعيتسا يغبني ةّيثيحلا
020000 

 نامز يبنلا كردأ ٌمَرَْححُم وهو « ةلفغ نب ديوُس ركذ هنأ كلذ ةلثمأ نمو
 َكَرْدَأو « هيلإ َرَجاَهو « و ّيبلا َكَرْذَأ :لاقف « هري مل هنكلو دلو يبا

 ع ةّيمأ ابأ باّطَحلا نب ؛ ُرَمُع ُهاّنُك « هنع مُهيدْيَأ اوُضَمَت نيح لَو يبلا َنْهَد
 هنأ ركذو , نْيَئئَسب ُهْنم ُربكأ ُمالّسلا هيلع ّيبنلا ناكو  هْنم نس ناكو

 . " ليفلا ماع دلو

 ” ُهَرَي ْمَلو « ُهَل اَعَدَو « لي ّيبلا َكَرْدَأ :لاقف ء سيق نب فنحألا ركذو

 يبأ نمر ٌملسأو ء كي يتلا ةلردأ :يمدخللا ريصق نب حابر يف هلوق اذكو

 سقؤقملا ىلا ركب يبَأ نم ال وسر ةعَتلب يبأ نب ؛ ُبطاَح ّمدق َنيح 4 ركب

0 

 هدنع تبث نإو « ةباحصلا ىف نيفّيصملا نم هّركذ نم لك هباتك ف ركذ ٠-

 « لوألا نرقلا يف ناك نم باعيتسا كلذب ديري هّنأكو « هتبحص مدع

 ةمجرت يف لاقو . © رظن هتبحص يف :لاقف « ةّلُمَن نب ناّيح ركذ دقف

 ١- ةباصإلا ١557/0 .

 . ( 075) مقر ةمجرتلا « ةباحصلا ةفرعم -؟

 . )١( مقر ةمجرتلا « ةباحصلا ةفرعم -'

 1 . (5915) ةباحصلا ةفرعم -

 ء(0944)و (599)و (555)و 2 (5151) :يف ىرخأ ةلثمأ رظناو . (5١5؟) ةباحصلا ةفرعم -ه

 .(؟ غو
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 رمألا اذه ٌديرتسو , ١ ةيؤر الو ةبحص هل ّحصتال : سيق نب ةحلُد

 . ةمداق ةرقف يف ًاحاضيإ

 ىلع هل فقي مل نإو « هيوبأ دحأل اعبت همالسإب موكحملاا َريغّصلا ركذ - 5

 ةباحصلا مم» رفوت) :يواّخسلا لوقي امك اذه يف هتّجح نأكو ( ةيؤر

 . ' (هل وعديل لو بلا ىلا مهل دلوُي نم راضحإ ىلع

 نم وهف باتكلا لهأ ٍئمؤم نم ةثعبلا لبق دلي يببلا ىأر نم نأ ربتعا - ه

 يبنلا ىأر :هتمجرت يف لاقف « بهاّرلا اريحّبل مجرت كلذلو « ةباحصلا

 « كلذ فالخ ىلا ءاملعلا روهمُج بهذ دقو . " هب نمآف هثعبم لبق

 . ؟ ةباحصلا ىّمسم يف لحديال هّنأو

 :ةمجرتلا رصانع :ايناث

 امك - رثكي ملو « راصتخإلا بناج بلاغلا يف همجارت يف ْهَدْنَم نبا ُدمتعي

 « هلاوحأو هرابخأ نم ءيش ركذ الو « صخشلا بسن ركذ نم - ريثألا نبا لاق

 ءاصقتسإإلا كرتو باسنألا لامهإ هَدْنَم نبا ةداع) :اضيأ لاقو "6 هب فرعيامو

 ١- ةباحصلا ةفرعم )/75( .

 09/5 ثيغملا حتف -؟

 (١١؟5) مقر ةمجرتلا « ةباحصلا ةفرعم -»

 . 87/5 ثيغملا حتف :رظني -4
 ّء

 211/9١ ةباغلا دسأ -ه



 « ىرخأ ىلا ةمجرت نم فلتخت اهنأ اهدقع ىلا محارتلا يف ظحلي امو « ١ (اهيف

 . ةفلتخملا هتامهاسمو « مالسإلا ىلا هتقباسو يباحصلا ةرهش بسحب كلذو

 :نآلاب اهرصانع ليصفت نكمي باتكلا مجارت يف ىوتحملا مهأ نايبلو
 هلوقك « هنّيِب فالخ اهيف ناك نإو « انايحأ بسنلاو ةينكلاو مسألا ركذي ١-

 همسا :لاقيو « ميم نب ورمع نب نزام نبا وهو :نزام نب ىشعأ ةمجرت يف

 . '؟ كلذ ريغ :ليقو « روعألا نب هللا دبع

 ىلا ببوسنم :يسوُدّسلا ةّيصاصخلا نب ريشب ةمجرت ف هلوقو
2 
 ريشب وهو « هم |

 يسوُدَّسلا عبس نب ليحّرَش نبا :ليقو « عبس نب بابَّض نب دبعم نب ديزي نب

 . ' اريشُب :مالّسلا هيلع هاّممو ( دبعم نب محز : :ةّياهاجلا يف همسا ناكو 2

 نب ةُئراَح نب ورمع نب ةبلعت نبا وه :بئاّنملا نب دالخ ةمجرت يف هلوقو

 4 جرْرخلا نب ثراَحْلَب نم « يراصنألا سْيقلا ءىرما

 © ىجي ابأ نيكي :كتاف نب مرخ ةمجرت يف هلوقو

 يف هلوقك ٠ ذاق نبا فيلح يحصلا اذه نأ لل نيحألا شعب يف مش ١

 . ' مهل فيلح « جرزتخملا نب ب بعك نب ةدعاس نب نم : هلا سبسب ةمج رت

 ١- ةباغلا دسأ ١08/5 ,

 . )١0( ةمجرتلا مقر « ةباحصلا ةفرعم -1
 . (50) ةباحصلا ةفرعم -"

 .(5١٠)و(54؟) يف ىرخأ عضاوم رظنيو « )5١5( ةباحصلا ةفرعم -4
 . (50/0) و (50) يف ىرحأ ةلثمأ رظناو « )١48"( ةباحصلا ةفرعم -ه

 . )١٠١9( ةباحصلا ةفرعم -5



 . ' بعك نب يدَع نب فيلَح :ريكب نب دلاخ يف هلوقو
 دقف ( ةمجرتلا بحاص يباحصلا نع ىور نم ىلع ةريثك عضاوم يف صني -

 دبعو عّمجم :هنع ىور :لاق مث « يراصنألا دلاخ نب ماذخل ةمجرت دقع

 . ' ديزي انبا نمحرلا

 عم اهيف كراش يلا تاوزغلاو « يباحصلا اهدهش ىلا ةّماحلا عئاقولا درسي -

 « ديدش راصتخاب كلذ لك « نيدشارلا ءافلخلا نمز يف وأ « ِي هللا لوسر

 ةمجرت يف لاق دقف « اهضعب ىلا ريشُت نأ سأبالو « ةريثك كلذ يف ةلثمألاو

 هدهش دهشم لوأ ناكو « هّنس رّعصل ١ ردب نع فلخت : بزاع نب ِءاَربلا

 . " قدتخلا

 يئثإلا ُدحأو « ءابقُتلا ةّسسلا ُدحأ وهو :نالُجَعلا نب كلام نب عفار يف هلوقو

 نم املسأ نييراصْنأ لَّوُأ ءاَرفَع نب ذاعُمو وه « نيعْبَسلا ُدَحَأو « َرَشَع

 . 4 جرزخلا

 « لبح نب ذاعم عم هيك يبلا ىلع دفو نم لّوأ وهو :زوُرُيف نب ملْيَد يف هلوقو

 . ” رصم حتف دهشو

 . (781/) ةباحصلا ةفرعم - ١

 . (3179) ةباحصلا ةفرعم -

 . (94) ةباحصلا ةفرعم -*

 . (568”7) ةباحصلا ةفرعم -غ

 (475)و (514)و (87)و(١1)و « (57) يف ىرخأ ةلثمأ رظناو . (؟79) ةباحصلا ةفرعم -ه
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 ةافو ةفرعم نأ مولعملا نمو « يباحصلا ةافو نايحألا نم ريثك يف ركذي -ه

 طقف ةافولا ةنس ىلع رصتقي هارن ةراتف « تايفولا ركذ يف ْهَدْنُم نبا نّئفت دقو

 يف هلوقو . ١ نيعبرأو نيتنثا ةنس يفوت :عيرس نب دوسألا ةمجرت يف هلوقك ؛
 . " لَو يبلا ةرجه نم ةرشع نامت ةنس يفوت :ورمع نب ليهس ةمجرت " كنلع كاك 30 "لش و م 7 -
 تباث ةمجرت يف هلوقك « هيف يفوت يذلا ناكملا كلذ ىلا فيضُي ةرات هارنو

 . " ةرشع سمح ةنس « يفقثلا ديّبَع يبأ عم رسجلا موي لتق : كيتع نب

 « نيرشعو ىدحإ ةنس صمحب تام : ديلولا نب دلاخ ةمجرت يف هلوقو

 . ؟ رمع دهع ىلع تامو

 ةيواعم نب ديزي نمز .

 يف هلوقك « ةروهشم ثادحأب نايحألا ضعب يف ةافولا خيرات خّرؤي دقو

 . ' ةظيرق موي دهشتسا :يراصنألا دالحخ ةمجرت

 ١- ةباحصلا ةفرعم )8( .

 . (1715) ةباحصلا ةفرعم - 1

 . 059) ةباحصلا ةفرعم -

 . (؟554) ةباحصلا ةفرعم -4

 . (559) ةباحصلا ةفرعم -ه

 . )7١8( ةباحصلا ةفرعم -5
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 :يوُمألا ديعس نب دلاخ ةمجرت يف هلوقو
 ١ رمع ةفالخ يف رفصلا جر بيصأ

 . ' ةنوعم رثب موي لتق :ناحلم نب ماَرَح ةمجرت يف هلوقو

 . " نيدانحأ موي لتق :ثراحلا نب ميمت ةمجرت يف هلوقو

 ةافولا خيرات ركذي هناف ( ةافولا خيراتب قلعتت تامولعم رفوت مدع ةلاح يفو

 تام :ديزي دبع نب ةناكر ةمجرت يف هلوقك « ييرقت خيرات ىلع ادامتعا

 . ؟ ةيواعم ةفالح لّوُأ يف ةنيدملاب

 . * هيلع ىلصو ؛ 5 يبلا دهع ىلع يفوت :كيتع نب لهس ةمجرت يف هلوقو

 . ' ريبزلا نب بعصم مايأ يفوت :بزاع نب ءارَبْلا ةمحرت يف هلوقو

 نب ريشب يف هلوقك « ةمجرتلا بحاص يباحصلا هلزن يذلا ناكملا ىلا هني -5

 يداو لزن : دئاوّرلا يذ يف هلوقو . " ةلمّرلا لهأ يف هداّدع :يَهَجْلا ةبرقع

 . * ىرقلا

 ١- (؟ا/5) ةباحصلا ةفرعم .

 .(؟5١) ةباحصلا ةفرعم -

 .(87)و(517)و(908):يف ىرخأ ةلثمأ رظناو )١9(. ةباحصلا ةفرعم 8#

 . )4١54( ةباحصلا ةفرعم - 4

 . (5؟5) ةباحصلا ةفرعم -ه

 . (9/) ةباحصلا ةفرعم -<

 . (55) ةباحصلا ةفرعم -ا/

 .(5؟و 2 )١5( :يف ىرخأ ةلثمأ رظناو « (01) ةباحصلا ةفرعم -4

١ 



 باّطخ ةمجرت يف هلوقك « ةباحصلا تادآألو ضعبل نايحألا ضعب ف خّرؤي

 . ١ ةشبحلا ضرأب دلو :يحّمُجلا ثراحلا نب

 ةمجرت يف هلوقك « ثادحأ نم تقولا كلذ ف رهتشا ام خّرؤي دق هنأ امك

 . " ليفلا دعب ةيناثلا ةنسلا يف دلو :ةلفغ نب ديوس

 ةديّرُب ةمجرت ف هلوقك « يباحصلا مالسإ خيرات محارَّتلا ضعب يف ركذي

 ىّنح هعضْوَم يف ٌماقأو « ميما ًارحاَهُم كلي يبلا هب رم ا ملسأ : ّيملسألا
 . * 6 وبلا ىلع َمدق مك « ٌدُحَأو ٌرْدَب تّضَم

 ةنيرُم دفو يف هلي ّيبلا ىلع مدق :ِنَرُملا ثراحلا نب لالب ةمجرت يف هلوقو

 . ؛ سمح ةنس بحر يف

 . * حتفلا ةملسُم نم :ىّرُعلا دبع نب بطيوُح ف هلوقو
 :موقاب ةمجرت ف هلوقك , هلمع ىلا وأ مّجرتملا ةفرح ىلا انايحأ ريشي

 ايلاو ناك :رصيق نب ةمالس يف هلوقو . ' اربنم دل بلل عنص « اراحب ناك

 اعاو

 ١- (75؟6) ةباحصلا ةفرعم .

 . (5754) ةباحصلا ةفرعم -؟

 . )١١٠6( ةباحصلا ةفرعم -"

 . (84) ةباحصلا ةفرعم -4

 . )١99( ةباحصلا ةفرعم -ه

 . )١١15( ةباحصلا ةفرعم -5
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 : براق نب داوّس يف هلوقو . ١ سدقملا تيب ىلع

 . " ةيلهاجلا

 يف انهاك ناك

 لعجُي هنإف « يباحصلا دلاو مسا فرعيال ناك نإ هنأ « اضيأ هجهنم نم ٠-

 | يف رجح نبا كلذ ىلا هن دقو « ةينُك ةمجرتلا بحاص مسا نم هل ال
 ع -

 قيقحتلا يف فالتحاب كلذ سيلو اريثك كلذ عنصي ُهَدْنم نباو) :لاقف 2,

 دوسألا :ناونعب ةمجرت َدقع هنأ : هتلثمأ نمو 5(

 :ثيدحلل هتياور :اثلا

 نم ارثكأ دق ميَعُت ابأو ُهَدْنَم نبا تيأرو) :ريثألا نبا لاق

 يدهّنلا دوسألا يبأ نب

 . دوسألا ابأ هابأ ىّنكو « دوسألا ةمجرتلا بحاص مساف «*

 مالكلاو ثيداحألا

 اهقرطو اهللعو ثيداحألا ركذ امأ) : هلوقب امهبقعت مث « (اهللع اركذو « اهيلع

 " (هبشأ ثيدحلا بتكب وهف

 لا وُرلا يف هجهنم ةفرعم نكميو

 مج يف ديناسألا ىلع ظفاحي ١-

 ١- ةباحصلا ةفرعم )-5٠(.

 (ه؟1/) ةباحصلا ةفرعم - ؟ .

 - ةباصإلا ١/58 .

 . 3914/7 ةباصإلا -4

 . )١5( ةباحصلا ةفرعم -ه
2 

 ١١/١ ةباغلا دسأ -5
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 ١ لوس نأ : :دلاج نب شيبح ةمجرت يف هلوقك « ةليوطلا ثيداحألا رصتخي 1

 ركب يبأ ىل ىلومو ركب وبأو وه ةنيدملا ىلا ًارحاَهُم ةكم نم جرح د

 ١ هرْكشو هلوُطب دّبْعَم ّمَُأ ثيدح ركذف

 يف هركذ ثيدح يف الثم هلوقك «( هتفصو ثيدحلا لاح ىلا تالاح يق ريشي 1

86 

 " روهشم حيحص ثيدح اذه :يراصنألا يدَع نب بيب ةمجرت

 لهأ ثيدح نم الإ فرعُيال بيرغ ثيدح اذه :هاور ثيدح يف هلوقو

 © يلمرلا قاحسإ هب درفت « دانسإلا اذهب الإ فرعيأل :هركذ ثيدح يِ هلوقو

 نم ريثك يفو , اهورتل اببس يباحصلا ناك اذإ ميركلا نآرقلا نم تايآ دروُي -

 دمحم انربخأ :ةثراح نب , ركب ةمجرت ف لاق دقف ع ةدنسُم اهيوري نايحألا

  ديوُس نب قاحسإ انثدح :لاق « داّمح نب دّمحُم انثدح :لاق « عفان نب

 ١- ةباحصلا ةفرعم )75١5( .

 . (؟599) ةباحصلا ةفرعم - ؟

 . (50) ةباحصلا ةفرعم -"

 . (548) ةباحصلا ةفرعم -4

 . (15) ةباحصلا ةفرعم -ه

١7 



 ركب يئئدح :لاق (هّذَج نع « هيبأ نع ثّدحي هابأ عم هنأ ( يبأ ٍئثدح

 :لاق « ّهَحلا ةثراح نب

 ىلع ُتلَمَحو ؛ نيكرشمللاو نحن انلتتقاف و ٌئيبلا اهنعب عب ةيرس يف تنك

 ل بلا كلذ غّلبف ٠ هاَبَقَف مالسإلاب ينم وعنف نيك ثثمسلا نم ٍلْخَر

 ؤُم لعق نأ مؤتل بركاني ه:هيلإ ىاَعت هللا ىَحَْأو « ٍناّصْقَأو بضمف
2 
6 

 ١ ناد اذأو يّنع يضرف :لاق 4 اًطَح الإ

 لَو » :هباحصأ فو تلزن هيفو « مير :مامحلا نب ميمت ةمحرت يف هلوقو
35 

ُ 

 . ' ادنسم هاور مث « 4م هلأ ٍلميَس ىف ُلََقُي نَمِل اوُلوُقت
 نب ليهس ثيدح يف ءاج امك « هتاعباتمو ثيدحلا قرط ىلا انايحأ ريشي

 نيدلا) :لاق 0 يبا نع «٠ ةريره يبأ نع ( هيبأ نع «٠ حلاص يبأ

 « ةعامج حلاص يبأ نب ليهُس نع ثيدحلا اذه يورو :لاقف « (ةحيصنلا

 « يروثلاو © سنأ نب كلامو « يراصنألا ديعس نب ىيي :مهنم

 « ريرحو «ريهزو « رفعح نب دّمحُمو « بيّهٌوو « نامثع نب كاحضلاو

 "مهريغو « دلاخو

 عم هثيدح ركذ دقف « ماذخ ةمجرت يف هركذام اذه يف ىرخألا ةلثمالا نمو

 , دمحم نب ليعامسإو « دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ :لاقف « هقرط

 نب ديزي انثدح :لاق « يطساولا كلملا دبع نب دّمحُم انثدح :الاق

 ١- ةباحصلا ةفرعم )848( .

 . )١75( ةباحصلا ةفرعم -!9

 . )١548( ةباحصلا ةفرعم -»"

١ 



 : هاريحأ ديزي انبا نمحرلا دبع و

 لوُسَر َْتَنَأَف , اهيبأ حاكن تَهركف ؛ هل انا حكلأ اماذخ ىعدُي الْجَر نأ

 دبع َنبب َدباََل ابأ تَحّورَتو « اًهيبَأ اكن ٌدَرَق « هل كلذ تركذف هي هللا

 . رذنملا

 انما

 عمجم نع « مساقلا نع ( ديعس نب ىيع نع « هريغو ةيواعم وبأ هاورو

 سمس هاس

 . هدذحو

 دبع نع « هيبأ نع « مساقلا نب نمحرلا دبع نع « هريغو كلام ةاورو
 م

 . عمجمو نمحرلا

 :لاق « ريح نب عفان نع « ثريوحلا يبأ نع « يروثلا هاورو

 . ثيدحلا َركَذف ( ةّهراك يهو اهوُبأ اهَحّوَر « ماَدخ تدب ءاَسْنح تمي

 « يروُدلا دّمحُم نب ساّبع انثدح :لاق « دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 بوقعي نع « ُشاّيع نب ركب وبأ انثدح :لاق «٠ سنوي نب دمحأ انثدح :لاق

 :لاق « سابع نبا نع « ءاطع نع « ءاطع نب
 هل َكلَذ تركذف , 4ك ّىبلا تنأف « ةَهراك يهو ُهّل عبر مأ مدح جوز

 . هَباَبَل وبأ اهَحُوَرَتق ٠ اَهِحَوز ْنم اهَعَرتَف ٠

 . بوقعي نع ٌبيِرَع ثيدح اذه

  ناَمّصلا قاحسإ نب دّمحُم انثدح :لاق « بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 :لاق « دعس نب ميهاربإ نب بوقعي انثدح :لاق « ةمثيح وبأ انثدح :لاق

 نع « بئاّسلا نب جاجحلا نثدح :لاق « قاحسإ نبا نع ع يبأ

١7 



 يبأ لبق ٍلُجَر َدنع تناك دلاخ نب ماد تب َءاَسْنَم بئاّسلا ّمأ هتّدَج نأ

 ذأ الإ تَباف « الُجَر دلاخ نب مادخ اهوبأ اهَحَوَرَف «هنم ْتَمِياَف « َةباَبَل

 يه :لاقف , لك يبلا ىلا اعفتراف رذنملا دبع نب َةباَبَل يبأ ىلا بطْخَت

 . ةباَبل يبأ نب بئاسلا ْتدّلَوَف « َةَباَبَل يبأب تحّوَرَت اهم ىلوأ

 ١ هجولا اذه نم الإ ُفرعيال ( ٌبيرغ ثيدح اذه

 :نيفتصملا ضعب ىلع كاردتسالا :اعبار

  ءاملعلا نم هقبس نم ضعب ىلع نايحألا ضعب ب, يف ُهَذْنَم نبا كردتسا

 اذه لمشيو « امي عتمتي ناك يلا ةفرعملا قمع ىلع لدي اذه نأ كشالو

 : يليام كاردتسالا

 ةمجرت ف هلوقك « ةباحصلا يف نيفتصملا نم هقبس نم ماهوأ ىلع هيبنتلا ١-

 . " تبثيالو ةباحصلا يف ركذ :يلاهشلا ليرُب
 اَدَلِب تاوّدْحْلاو جْرَعلا ةيحانب لتي ناك :رجُخ نب ميمُت ةمجرت يف هلوقو

 نب سايإ ىورام :باوصلاو « هيف مهوو « دعس نب دّمحُم ُهلاق « ملْسُأ

 :لاق « سوأ هّدج نع « هيبأ نع « رْجُخ نب هللا دبع نب سوأ نب كلام

 ربو ل ال 3

 " هآلْؤَم ًادوُعْسُم ُهَعَم ْثَحَب هب لو ٌيبلا رم اّمَل

 . (755) ةباحصلا ةفرعم -3

 . )١55( ةباحصلا ةفرعم - 9

 . )9*:”١( ةباحصلا ةفرعم 7“
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 داحآلا هباتك ٍيف مصاع يبأ نبا نع ةفاذخ نب ةجراحخ ةمجرت ل لقنو
 ملعأالو :هلوقب هبقعت مث « ةفاذُح نب هللا دبع وخأ وه :هلوق يناثملاو

 , ١ هعبات ادحأ

 , 6 يببلا كردأ نميف ديُمح نب دبع هركذ :ثراحلا نب ريشب ةمجرت ف لاقو

 . ؟ نيعباتلا يف هدادعو ءمهو وهو

 نميف يزّورملا رايس نب دمحأ هركذ :فيحق نب رشب ةمجرت يف لاقو
 يف يراخبلا هركذ ( ةياور الو ةبْحُص ُهَل فرعأ الو « دي ّيبلا عمس

 نيعباتلا

 ( ديز ابأ نيكي :يراصنألا ةفيلتخ نب كاحضلا نب تباث ةمجرت يف لاقو

 نينس نامث نبا وهو دلي بلا يفوت . كاحضلا نب ةريّبْج يبأ وخأ وه :ليقو
 ةارأو , لَك يبلا عم ارْدَب دهش :يراخُبلا لاقو ع دعس نب دمحم هلاق ؛
 مع خ6 -

 . "مهو

 , ديناسألاو ةاوُرلا ف نيثدحملا ضعب اهيف عقو تافيحصت ىلع هيبنتلا -؟

 « بلثلا :لوقي ةبعش ناك :ةعيبر نب ةبلعت نب بلتلا ةمجرت يف هلوق لثم

 . * حصأ لوألاو

 ١- ةباحصلا ةفرعم )7١1١( .

 ةباحصلا ةفرعم -؟ )١/9( .

 "- ةباحصلا ةفرعم )080( .

 . )١875( ةباحصلا ةفرعم -5

 , )١45( ةباحصلا ةفرعم -ه

١ 7/ 



 , هيف مهوو « يبايرفلا هاور اذكه :ورمع نب ةجراح ةمجرت يف هلوقو

 . ' ةجراخ نب ورمع باوصلاو

8 02 7 0 

 نبا ةركذ « رذنملا دبع نب ةعافر :باوصلاو « هيف مهوو « تباث نب

 . ' ةحراخن همسا نميف دواد يأ
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 ١- ةباحصلا ةفرعم )3١5؟( .

 . (؟1١7ط/) ةباحصلا ةفرعم - 9
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 :باتكلا اذه يف هدراوم :ثلاثلا ثحبملا

 ةئام )١5٠١0( نم رثكأ نع انلصو يذلا مسقلا اذه يف ةذنم نبا ىور

 لاحرلا ملعو ثيدحلاو ةباحصلا يف نيفّصملا نم ٌددع مهيف « اخيش نيسمخو

 اضيأ دافتسا امك « ةفلتخملا مقافتصم نم دافتسا هنأ كشالو « كلذ ربغو

 . مهيلإ هديناسأب اهاور « ىلعأ تاقبط نم نيفلؤم تايورم نم
 « هخويش بتكب قلعتي عون :عاونأ ةثالث ىلع بتكلا هذه بترن نأ نكمبو

 مل نيفلؤم. قلعتي ثلاث عونو ( هخويش ريغ نم همّدقت نم بتكب قلعتي عونو
 : عاونألا اذه يف لوقلا ليصفت يلي اميفو « مهتافو ةنس ىلع مهل فقأ

 مهخيراتو ةباحصلا يف مقافّتصم اهمهأ نمو « هحويش بتك :لوألا عونلا
 : مهنمو 2

 . 'يسلبارطألا ناميلس نب ةمثيحخ ١-

 . " يرصملا نكسلا نب نامثع نب ديعس -5

 (51107 تر « يرصملا سنوي نب دمحأ نب نمحرلا دبع ديعس وبأ -

 ." رصم خيرات باتك بحاص

 ١- توريب ف عبطو « يرمدت مالسلا دبع رمع روتكدلا اهققح « ةعطق هنم انلصو .

 :رظني « هنم خسن ةدع كلم دق رجح نبا ظفاحلا ناكو « باتكلا اذه نع ائيش فرعن ال -؟

 ةباصإلا يف رجح نبا دراوم ١417/7 .
 *- يف هيلا عجر رجح نبا ظفاحلا نأ عم « انيلإ لصي ملو دقف باتكلا اذه نأب انركذ نأ قبس

  -4لاسعلا دمحأ يبأ تافلؤم عيمج تدقف .
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 . ' يعفاشلا ٌمصالا بوقعي نب دّمحُم -ه

 يسل اعبت مهتبتر دقو « هخويش ريغ نم نيفلؤع. قلعتت بتك :يباثلا عونلا

 :اهنم ُهَدْنَم نبا لقنل ادحاو اعضوم تركذ امك « مهقايفو

 يعباتلا مامإلا « (35ت) ِنَدَّملا يدّسَألا ماّوعلا نب ريبّرلا نب ةورغ -ذ١

 فتصملا هاور دقو « يزاَعَملا باتك بحاص « "هيقفلا ثّدحملا

 يدهم نب دمحأ نع « ميهاربإ نب دّمحُم نب دمحأ نع لوألا ( نيقيرط نم

 نع «دوسألا يأ نع « ةعيمل نب هللا دبع نع « دلاخ نب ورمع نع

 نع ( ةزمح نب هللا دبع نب دّمحُم قيرط نم ١ يناثلا قيرطلاو . هب ةورع

 هبتكو ملعلا نّود نم لوأ وهو  ملعلا ظفاحلا يعباتلا مامإلا («(55١١ت)و

 ع

 ١- اًقروص ينازخ يفو « ةيرهاظلا ةبتكملا يف ةظوفحم « هثيدح نم ءازجأ ضعب انيلا لصو (

 ارخؤم تعبط دقو .

 لامكلا بيذحت -؟ ١”9/21١.

 #- عمجم سا ءظعألا ىفطصم دّمحُم روتكدلا ماق دقو .(17/)و « (17) ةباحصلا ةفرعم

 ضايرلاب عبطو « ةريسلاو ةنسلا بتك نم يزاغملا يف ةورع تايورم .

  -4ءالبنلا مالعأ ريس 77/6 .
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 هم اهم

 نع , يدادْعَبلا قاحسإ نب دمحأ نب ىلع قيرط نم هنع لقني هدنم نباو

 نع , حيلف نب دّمحُم نع  رذنملا نب ميهاربإ نع « ناميلس نب رفعج

 . ' هب باهش نبا نع « ةبقع نب ىسوم
 بحاص ةمالعلا مامإلا « (١5١ت) يبلطملا راسي نب قاحسإ نب دمحم -

 . " يزاغملاو ريسلا

 قيرطلاو . هنع « ريكي نب سنوي نع « يدراطُعلا رابحلا دبع نب دمحأ نع

 نع « ميهاربإ نب قاحسإ نع « صفح نب رمع نب دّمحُم نع :يفاثلا

 . " قاحسإ نبا نع « هيبأ نع « مزاح نب ريرح نب بهو
 باتك بحاص  مالسإلا خيش مامإلا « (151تإ) يروثلا ديعس نب نايفس - 4

 ١- ةباحصلا ةفرعم )47( .

 دِّمحُم ةاور) :ناونعب هنع ةمّيق ةسارد يشيبارطلا عاطم ذاتساللو . 51/1 ءالبنلا مالعأ ريس 17

 هنم دوام عبط ةريسلا يف هباتكو . (تايورملا رئاسو ريسلاو يزاغملا يف راسي نب قاحسإ نب
 يهو « ماشه نب كلملا دبع مامإلا اهذه دقو « توربب ف ةيناثلاو ء برغملا يف ىلوألا « نيتعبط
 رص يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبط اهلضفأ نم « ةريثك تاعبط تعبطو « ماشه نبا ةريسب ةروهشملا
 . هئالمزو اقسلا ىفطصم ذاتسألا قيقحتب

 . فّصملا هنم رثكأ يذلا وه لوألا قيرطلاو « (5)و « )١١( ةباحصلا ةفرعم -'



- 

 نع ىيي نب يرسلا نع ةمثيخ نع اهنمو « قرط نم فئصملا هنع ىور

 . ' هنع ةصيبق

 ثيدحلا ُُق فئص 3 مالعالا ةمئالا دحأ 4 ١17( تو دعس نب ثيللا

 . خيراتلاو

ا قرط نم فّصملا هنع ىور
 . " هيل

 . ةرجهملا راد مامإ © (79١ت) يحّبْصألا سنأ نب كلام هللا دبع بأ

 . ' هنع يبنعقلا ةياور نم اذكو « يثيللا ىيي ةياور نم أطوملا هنع ىور

 خيش ظفاحلا مامإلا 2« (١8١تر) كرابُملا نب هللا دبع نمحرلا دبع وبأ

 دنسملاو داهجلاو قئاقّرلاو دهٌرلاك تافئصملا بحاصو « مالسإإلا

 . اهريغو

 « فّئصملا ظفاحلا مامإلا ؛ (1517١ت) يرصمل ١ بهو نب هللا دبع

 . امهريغو رّدَقلا باتكو عماجلا هل

 ثيدح نم ةياورلا هذه نم ةعطق انيلا لصو دقو ء(57)و ,(47) ةباحصلا ةفرعم ١-

 يف ةيمالسإلا رئاشبلا ارد نع ارخؤم تردصو « اهجيرختوو اهقيقحتب تمقو « يروثلا نايفس

 .2 تاوريب

 .(58الو « 579) ةباحصلا ةفرعم -؟9

 . (85) ةباحصلا ةفرعم -#

 . ةعوبطم اهلك ةروكذملا بتكلاو . (447و « )4٠١١ ةباحصلا ةفرعم - ؛

 ٠ ارارم عبط دقف ردقلا باتك اما « هنم دجو ام عبط عماجلا باتكو . )4١7( ةباحصلا ةفرعم -ه



 هريغو عماجلا باتك بحاص « ظفاحلا مامإلا « (158١ت) ةنييغ نب نايفس -9

 . ١ فئصملا هنع ىور

 « (54١٠ت) يرصبلا يسلايّطلا دوراجلا نب دواد نب ناميلس دواد وبأ ٠-

 . ؟ دنسملا بحاص « ظفاحلا مامإلا

 « ةزمح نب دّمحُمو ىيي نب نمحرلا دبع قيرط نم هنع لقني ُهَدْنُم نباو

 . ” هب دواد يبأ نع ء بيبح نب سنوي نع « سنوي نب دّمحُم نب دّمحُمو
 ع ةقثلا ثّدحملا مامإلا «٠ (١١5ت) يناعنصلا مامه نب قازّرلا دبع 0١-

 . ؟ فّئصملا :اهنمو « بتكلا بحاص

 . * هنع دوعسم يبأ نع ميهاربإ نب هللا دبع قيرط نم هنع لقني ُْهَدْنُم نباو

 . "هب قازرلا دبع نع ميهاربإ نب قاحسإ ىلا قرط نمو

 ةمالعلا مامإلا « (9١5ت) يئالُملا يثوكلا ميعُت وبأ « نيكد نب لضفلا -7

 . ؟ مهريغو نيعم نب ىييو دمحأو يراخُبلا خيش 2, ظفاحلا

 ١- ةباحصلا ةفرعم )١"( .

 . يكرتلا نسحم ا دبع نب دّمحُم روتكدلل « يسلايطلا دنسم ةمدقم :رظنا -؟

 . )١901( ةباحصلا ةفرعم -9*

 . ىلاعت هللا همحر يمظعألا نمحرلا بيبح ةمالعلا خيشلا قيقحتب عبط -

 . (1179) ةباحصلا ةفرعم -ه

 . (95) ةباحصلا ةفرعم -5

 . ١47/9١ ءالبنلا مالعأ ريس -ا/



 دقو « ةالصلا باتك نم ةعطق انيلإ تلصو ىلا هبتك نمو « فيناصت هلو

 طبس نع « فاصخلا دّمحُم نب رفعج ةطساوب هنع لقني ْهَدْنَم نباو « تعبط

 . ' ميعُت يبأ هّدج نع « مثيم نب دمحأ ميعُت يبأ

 ةقثلا مامإلا « (؟0٠17ت) يدقاولا بتاك « عينم نب دعس نب دّمحُم ١-

 . " ىربكلا تاقبطلا باتك بحاص « يرابخألا

 روصنم نب دٌّمحُم نع « نارهم نب دمحأ ةطساوب هنع لقني فّنصملاو

 ." هنع « يخلبلا

 بحاصو « نيثدحملا خيش ظفاحلا مامإلا « (3117ت) نيعم نب ىيحي 5 ١-

 . ؟ فيناصتلا

 قيرط نم « هنع يروُدلا ةياور «٠ خيراتلا باتك فئصملا هنع لقن

 . * هنع يروُذلا ساّبع نع مصالا بوقعي نب دّمحُم

 ؛ مالسإلا خيش مامإلا 2« (١؟١141ت) ىابيشلا لبنح نب دمحأ هللا دبع وبأ ١-

 . تافّصملا نم اهريغو ةباحصلا لئاضفو دهُزلاو دنسُملا بحاص

 . (75) ةباحصلا ةفرعم -

 . ؟75ه/٠7 لامكلا بيذمحت -؟

 )1١8(. ةباحصلا ةفرعم -

 .ه١17/91 لامكلا بيذحهت -#

 ( فيس رون دمحأ روتكدلا انخيش قيقحتب عبط خيراتلا باتكو « )١75( ةباحصلا ةفرعم -ه

 . ةمركملا ةّكمي ىرقلا مأ ةعماج نع ردصو



 « ةمثيح يبأ نباو « دمحأ نب هللا دبع : ةطساوب هنع لقني ُهَدْنُم نباو هم اهس

 . ' قاحسإ نب لبنحو
 خيش 2 (575ت) ِنَدَّملا يماّرحلا هللا دبع نب رذنملا نب ميهاربإ -5

 . ' اهريغو يزاَعَملا يف فّنص « هريغو يراخبلا

 نع « يزارلا ةبتع نب نسحلا نب دمحأ قيرط نم فّنصملا هنع ىور
 . ”رذنملا نب ميهاربإ نع « ىسيع نب هللا دبع

 ليزن « يندملا يريبُرلا بعصم نب هللا دبع نب بعصم هللا دبع وبأ /١-
 :باتك اهنمو 2« فيناصتلا بحاص « ةباسنلا مامإلا 2« (575ت) دادغب

 . * فّنصملا هنم لقن دقو « شيرق بسن

 . * هب بعصم نع ةمثيخ يبأ نبا نع بيَلك نب مئيهلا قيرطب هاور دقو
 مامإلا « (١؟47تو) لالخلا ناولحلا دّمحُم نب يلع نب نسحلا دّمحُم وبأ -4

 . © يئاسنلا ىوس ةتسلا ةمئالا خيش « ةقثلا

 دايز نب دمحم نب دمحأ قيرط نم « ةباحصلا باتك فئصملا هنع ىور
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 ١- 6(2ه”5)و « (515) ةباحصلا ةفرعم و)ه5١05(.

 لامكلا بيذق -؟ ؟//ا١؟ .

 . (5548) ةباحصلا ةفرع -*

 . رصمي فراعملا راد نع « لاسنفورب يفيل قيقحتب عبط -4
 . (؟ا/؟) ةباحصلا ةفرعم -ه

 . 598/11١ ءالبنلا مالعأ ريس -5

١.5 



 . ' هنع « غئاصلا ليعامسإ نب دّمحُم نع

 خيش 2 (5414تر) دادغب ليزن « يوَعَبلا نمحرلا دبع نب عينُم نب دمحأ -8

 . " دنسملا اهنمو « فيناصتلا بحاصو « مهريغو ةتسلا ةمئألا

 . " نادحولا يف هباتكو « ةباحصلا يف هباتك فّئصملا هنع ىور

 بحاص « ظفاحلا مامإلا ع (555ت) يسكلا رصن نب دّيمح نب دبع -

 . ؟ امهريغو ريسفّتلاو دنسملا

 . * لي يبلا كردأ نميف هركذ :فّئصملا لاق

 ١- يلْمَرلا بوقعي وبأ « يوآَبلا ديوس نب ميهاربإ نب قاحسإ )554( «
 نب قاحسإ هركذ :ةدنم نبا لاق « دواد يبأ مامإلا خيش « ةقثلا ثَّدَحُملا

 ؟ نيربج تببو نيطسلف لزن نمم ةباحصلا يف ديوس .

 بحاص « مالسإلا خيش مامإلا « (55١ت) يراخُبلا ليعامسا نب دّمحُم

 ١- (؟"؟8) ةباحصلا ةفرعم .

 لامكلا بيذمت -؟ ١/ . 465رجح نباو يريصوبلا ناظفاحلا ماقو « انيلإ لصي ملو دقف هدنسمو

 ةيلاعلا بلاطملاو « ةرهملا ةداسلا فاحتإ امهيباتك يف امهلاخدإب .

 *»- .(5ال)و «( (؟١58) ةباحصلا ةفرعم

  -4امك « ةرم نم رثكأ عبط دقو « هدنسم نم بختتنملا ىوس اهنم فرعي ملو ( هتافلؤم تدقف

 هريسفت نم ةعطق ارخؤم هل عبط .

 ةباحصلا ةفرعم -ه )970( .

 .(5150)و ( (؟8١/) ةباحصلا ةفرعم -5



 ١ ريبكلا خيراتلا هباتك و « ةباحصلا يف هباتك هنع لقني ُهَدْنَم نباو

 : اهرابخأو شيرق بسن ةرهمج :اهنمو « فيناصتلا بحاص « ةباسُنلا

 ' 30 يبلا جاوزأو 2« يحمجلا لبهد يبأ رابخأو « تاّيقفوملا رابخألاو

 . ' ةعوبطم اهلكو

 ناهبصأ ليزن « يزاّرلا يّبضلا دلاخ نب تارفلا نب دمحأ دوعسم وبأ -4

 دنسملا فئص « هريغو دواد يبأ خيش 2( ظفاحلا مامإلا 2 (5همتو)

 . " ةريثكلا فيناصتلاو
 نمو . هنع حابصلا نب ميهاربإ نب هللا دبع ةطساوب هنع لقني ُهَدْنَم نباو هم اهم

 “ هنع ُهَدْنَم نب ىيحي نب نمحررلا دبع قيرط
 لقن « حيحصلا بحاص مامإلا 2 (551ت) يريشقلا جاّجحلا نب ملسم -

 . * تاقبطلا هباتك فنصملا

 « ( ؟ا/7ت) يزارلا متاح وبأ « يلظْنلا رذنمسلا نب سيردإ نب دّمحُم -5
 « فيناصتلا بحاصو « مالعالا ةمئالا دحأو « مالسإلا خيش ظفاحلا مامإلا

 عبط دقف ريبكلا خيراتلا امأ , دوقفم ةباحصلا يف هباتكو . (75)و « )٠١( ةباحصلا ةفرعم ١-
 . يناميلا يملعملا ىيي نب نمحرلا دبع ةمالعلا قيقحتب اهيدق

 . (485) ةباحصلا ةفرعم - ؟

 . 177/١ لامكلا بيذق -#

 .(147”)و « (14ا/) ةباحصلا ةفرعم -*

 عبطو « دومحم نسح روهشم قيقحتب عوبطم تاقبطلا باتكو « (477) ةباحصلا ةفرعم -
 | . ضايرلاب ةرجحلا رادب



 , دهزلاو « يراخُبلا ليعامسا نب دّمحُم اطخ نايبو « نادحولا :اهنمو

 . ' اهريغو

 . ' هنع ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ ورمع يبأ ةطساوب هنع لقني ُهَدَْم نباو

 لقن « ظفاحلا مامإلا « (؟77ت) يوّسفلا نايفس نب بوقعي فسوي وبأ "7

 نم « ”خيراتلاو ةفرعملا هباتك اهنمو « هبتك ضعب نم هَدْنَم نبا هنم

 نب ةزمح نب دمحم قيرط نمو « هيوتسرد نب رفعج نب هللا دبع ةياور

 . ؛ ةرامع

 . ١ هريغو يئاسنلا خيش ( (؟١58ت) يقرلا لاله نب ءالعلا نب لاله -

 وهو .(دهزلا باتك نم) هباتك ةمدقم يف كلذو « هبتك ضعبو « هتمجرت هل تركذ دق ١-

 . توريب ف ةيمالسإلا رئاشبلا راد ف عوبطم

 . (55) ةباحصلا ةفرعم -؟

 . لوألا دلجملا هنم دقف دقو « يرمعلا مركأ روتكدلا انذاتسا هققح -#

 .(؟؟5)و (55) ةباحصلا ةفرعم -4

 قيقحتب ارخخؤم عبطو « هريغو ثلاثلا مسقلا لثمت ةعطق هنم انلصوو « باتكلا اذه رثكأ دقف -ه

 هنم ءزج عبط امك « تادلجم ةعبرأ يف « رصمم قورافلا راد نع ردصو « لله يحتف نب حالص

 باتك وهو « ضايرلاب نطولا راد نع « نيسح نسح ليعامإ قيقحتب « نييكملا رابخأب قلعتي

 . نيثّدحْملا نم ريتك هيلع ئثأ « دئاوفلا مج

 . .55/8٠” لامكلا بيذق -5



 . ١ ةباحصلا يف هباتك نم فئصملاا هنم لقن

 خيراتلا بحاص « (87١ت) يقشمُدلا ورمع نب نمحرلا دبع ةعرّز وبأ -

 . تافنصملا نم هريغو

 . " قرط نم هنع لقني ُهَدْنُم نباو هم اهم

 يبأ نباب روهشملا « دلَْم نب كاّحضلا نب ورمع نب دمحأ ركب وبأ ١-
 :اهنمو « فيناصتلا بحاص « ظفاحلا مامإلا « (78107ت) ليبنلا مصاع

 لضفو « ةّئسلاو « داهجلاو « تاّيدلاو « لئاوألاو « يناثملاو داحآلا

 هلو « ةعوبطم اهلكو « ريكذتلاو ركذُملاو « هَ يلا ىلع ةالصلا

 . " اهريغ

 . ؟ ىناثملاو داحآلا هباتك نم لقني ُهَدْنُم نباو

 (1917ت) نَّيَطُم بقلملا « يمرْضَحلا ناميلس نب هللا دبع نب دّمحُم ح5

 . ” خيراتلاو ع« دنسملا :اهنمو « فيناصتلا بحاص « ظفاحلا مامإلا «

 . © ةباحصلا يف هباتك لقني فئصملاو

 ١- ةباحصلا ةفرعم )589( .

 يناجوق هللا ةمعن هللا ركش ذاتسالا قيقحتب عبط خيراتلا هباتكو . (1770) ةباحصلا ةفرعم رظني -1

 . قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمججم نع ردصو ؛«

 . هتافئصم ءامسأب ةمئاق ركذ دقف « ةرباوحلا مساب روتكدلل « يناثملاو داحآلا ةمدقم :رظني -*

 . (١ا/ه) ةباحصلا ةفرعم -4

 . 41١/1 5 ءالبنلا مالعأ ريس -ه

 . )١146( ةباحصلا ةفرعم -5



 مامإلا « (5937تا) يدادْعَبلا يضاقلا ليعامسإ نب بوقعي نب فسوي -”+

 ١ مايصلاو « ةاكزلاو « ملعلا :اهنمو « فيناصتلا بحاص « هيقفلا ظفاحلا

 . " هنع ةبيتق نب لضفلا نب ملَّس ةطساوب هنع لقني ُهَدْنَم نباو

 « ظفاحلا مامإلا « (”0٠*ت) يوسّنلا نايفس نب نسحلا ساّبعلا وبأ

 . " اهريغو دنسملا اهنمو « تافّئصملا بحاص

 . ؟ ةباحصلا :هباتك هنع فئصملا لقنو

 , ثّدحملا مامإلا . (700) يركسعلا هللا دبع نب ديعس نب ىلع -"ه

 . ” ةباحصلا خيرات :اهنمو 2« فيناصتلا بحاص

 مامإلا 2« (”.05ت) نادبعب روهشملا « ىسوم نب دمحأ نب هللا دبع -55

 . ١ فيناصتلا بحاص « جحلا ظفاحلا

 . " ةباحصلا يف هباتك نم هنع لقني ُهَدْنَم نباو

 ١- ءالبنلا مالعأ ريس 5 86/1 .

  -9ةباحصلا ةفرعم )0.0( .

 # ءالبنلا مالعأ ريس 4 ١/ /161 .

  -4قيقحتب عبط « نيعبرالا :مامإلا اذه تافلؤم نم انل لصو دقو « (؟414) ةباحصلا ةفرعم

 توريب يف ةيمالسإلا رئاشبلا رادب رشنو « يمجعلا رصان دّمحُم خيشلا لضافلا انقيدص
 ءالبنلا مالعأ ريس -ه 4 ١/ © 451يف فّنصملا هنع لقنو )19( .

 - ءالبنلا مالعأ ريس 4 ١/١54 .

 . )١١( ةباحصلا ةفرعم -ا/



 ظفاحلا مامإلا 2 (”١٠ت) يبالوُدلا دامح نب دمحأ نب دّمحُم رشب وبأ -"ا

 امهو « ةرهاطلا ةيرذلاو « ءامسالاو ىّكلا :اهنمو «فيناصتلا بحاص «ةقثلا

 . ١ امهريغو « ناعوبطم

 . هنع يعاّرخلا عفان نب دّمحُم قيرط نم فّئصملا هنع ىور

 2 (215ت) يناتسجّسلا ثعشألا نب ناميلس نب هللا دبع ركب وبأ -4

 مامإلا

 . " اهريغو دنسملاو ننسلاو ريسفتلاك « فيناصتلا بحاص « ةمالعلا

 « (984ت) يصُمحلا هللا دبع نب ديعس نب دمصلا دبع مساقلا وبأ -8

 . ” (ةباحصلا نم صمح لزن نم خيرات) هباتك نم هنم لقن 2« صمح يضاق
 مهل دحأ مل ينكل ء اضيأ هخويش ريغ نم نيفلؤمي قلعتت بتك :ثلاثلا عونلا

 :مجعملا فورح بسح ىلع مهتبّتر دقو , مهتايفو خيرات ىلع فقأ مل وا « ةمجرت

 . ؟ هلو يبلا عمس نميف هركذ :فئتصملا لاق « يزّورملا راّيس نب دمحأ ١-

 . ” ورم خيرات

 ١- يبايرافلا دّمحُم رظن هققحمل نّكلاو ءامسالا باتك ةمدقم :رظني .

 روتكدلا هققحم (ةشئاع دنسم) هباتك ةمدقم يف هتافلؤمم ةمئاق رظنيو « )0١9( ةباحصلا ةفرعم -؟

 . يشولبلا روفغلا دبع
 . (51715) ةباحصلا ةفرعم -

 .(6ه6) ةباحصلا ةفرعم - 5

 . 54 5ص خيبوتلاب نالعالا -8
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 ١ هنع « يذوُرَملا ىسيع نب دّمحُم نب ىسيع نع

 . ةقّرلا خيرات يف باتك بحاص « بيدألا دّمحُم نب دومحم ٠-

 . " هنع ناَرحلا دمحأ نب يلع ةطساوب هنع لقني ُهَدْنم نباو

 دافتسا ام ةّلقل اهيلا ةراشالا انكرت « هباتك ف اهنم لقن ىرخأ رداصم كانهو

 . اهنم
 و ا

 :ةباحصلا ةفرعم باتك ةيمثأ :عبارلا ثحبملا

 ةباحصلا ءامسأ تعمج يلا بتكلا ٌّمهأ نم اذه ْهَدْبَم نبا باتك دعي

 ءاملعلا لقن نم افّرَط انركذ نأ قبس دقو  مقايورم ضعب ركذ عم « مهرابخأو

 « مقافلؤم يف الصأ هذختا مهضعب نإ لب « هيلع مهدامتعاو باتكلا اذه نم

 ىلع كردتساو : هيلع ًاليذ فص (ه١81تو ٍنيدَملا ىسوم وبأ مامإلا اذهف

 « ةدنم نبا باتك يِنلُت وحن اريبك هفينصت ءاجف « هباتك يف هتافام فنصملا

 « ةباحصلا ةفرعم ليذ : ىسوم يبأ ةمجرت يف يبهذلا لاقو « ريثألا نبا ركذ امك

 )©١٠١( ةباحصلا ةفرعم ١-

 . (585) ةباحصلا ةفرعم -؟

 ىلع اضيأ ليذ ىسوم ابأ مامإلا نأ ىلا ريشن ةدئافللوو 0١ ريسلاو ؛ ٠١/١ ةباغلا دسأ -#

 . ١51/5 ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ف يكبسلا ركذ امك « ميَعُت يأل ةباحصلا ةفرعم



 نب دّمحُم نب باهولا دبع نب ىيي ايركز وبأ مامإلا هّديفح هيلع كردتساو
 رجح نبا لاق امك « هّدج باتك ىلع لّيذ دقف 2« (١١51ت) ُهَدْنُم نب قاحسإ

 . ١ ةباصإلا يف

 عم ةباَعلا دْسأ هباتك عمج يف (5080 تو ريثألا نبا مامإلا هدمتعا امك

 ربلا دبع نبال باعيتسإلاو « ميَعُت يبال ةباحصلا ةفرعم :يه « ىرخأ بتك ةثالث
 يف لاقو « ئيدملا ىسوم يبأ مامإلل « هدنم نبال ةباحصلا ةفرعم ليذو «

 يذلا نأ ألا « ةريثك ًابتك ةباحصلا ءامسأ يف سانلا عمج دقو) :هصّخلمام هتمدقم
 , ناّيئاهفصألا ميعُت وبأو ْهَدْنَم نبا هللا دبع وبأ ناظفاحلا مهئامسأ عمج هيلإ ىهتنا

 مهيعس دمحو « مهباوُث لزجأو « مهنع هللا يضر « يبطرقلا ربلا دبع نبا مامإلاو
 , مهدهج اولذبو « اوعمج اميف اونسحأ دقلف , مهآم مركأو , مهرحأ مُظَعو 2

 « هنم قّرفتام اوعمج مف « اليزج ًارجأ مهبيثُي هللاف « اليمج اركذ مهدعب اوقبأو
 ىسوم ابأو ميعُت ابأو ُهَدْنَم نبا تيأرو « بتكلا هذه نيب عمجأ نأ تيأرف :لاق مث

 « مهدنع تسيل ءامسأ ربلا دبع نبا دنعو « ربلا دبع نبا دنع تسيل ءامسأ مهدنع

 ١- ةباصإلا ١/ 2 509ةباصإلا يف رجح نبا دراوم يف هنم ظفاحلا تاسابتقا رظناو ١/١410 .
 م

 . 1١١/١ ةباغلا دسأ -”



 باتكلا اذه ىقتنم لمعب ماق دقف « يبهذلا مامإلا باتكلا اومدخ نيذلا نمو

 سسؤملا عمجملا يف رجح نبا ظفاحلا ىقتنملا اذه ىور دقو « نيأرح يف

 ١

 اهفينصت نكمي « ةدّدعتُم بناوج يف ُْهَدْنَم نبال ةفرعملا باتك ةيمهأ زربتو

 :يلاتلا وحنلا ىلع

 مكح يف يه وأ ( ةدوُقفم بتكل صوصُن هباتك يف ْهَدَْم نبا ظفتحا ١-

 ٠ . ةلماك انيلإ لصت مل اهنأ وأ « دوقفملا

 يلع نب نيسحلا باتك :لثم « ةباحصلا خيرات يف وهام :اهنم بتكلا هذهو

 باتكو « يوَُبلا ديوس نب ميهاربإ نب قاحسإ باتكو « لألخلا يناولحلا

 باتكو « عينم نب دمحأ باتكو « يراخُبلا ليعامسا نب دّمحُم مامإلا

 نادبع باتكو « نايفس نب نسحلا باتكو « نّيَطُم هللا دبع نب دّمحُم

 . مهريغو « يقّرلا ءالعلا نب لاله باتكو « يزاَوْهَألا

 ريبكلا خيراتلاو « يدقاولا بتاك دعس نبال ىربكلا تاقبطلا :اك قحليو

 ديعس نب دمصلا دبعل ةباحصلا نم صمح لزن نم خيراتو « ةمئيخ يبأ نبال

 . اهريغو سنوي نبال رصم خيراتو « يصمحلا

 « عينم نبال نادحولا باتك :لثم « يوبنلا ثيدحلا يف ٌبتك :اهنمو

 . مهريغو يزورملا بعصم نب ساّبعلل وُرَم خيراتو « ملسمل تاقبطلاو

 مالسإلا خيرات هباتك يف هجهنمو يهذلا باتك رظنيو « شكد رجح نبال سسوْلا عمجملا ١-

 . ؟759ص فورعم داوع راشب روتكدلل
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 (5ت) ريبُرلا نب ةورُغ باتك :لثم « يزاغملاو ريسلا يف بتك :اهنمو

 ةبقُع نب ىسوم ةريسو « (14١ت) يرهُزلا باهش نب دّمحُم باتكو «

 2غ (١6ت) قاحسإ نب دّمحُل يزاغملاو ريسلاو « (١4١0ت)

 . يمارحلا رذنملا نب ميهاربال يزاغملاو

 لضفلا ميعُت يأ تافّنصم لثم « ةدوقفم تافّئصم نم لقن هنأ ىلا ةفاضإلاب

 متاح يأ تافتئصمو « يضاقلا بوقعي نب فسوي تافئصمو « نيكد نب

 . نيرخآو يناهبصألا تارفلا نب دمهحأ دوعسم يبأ تافتئصمو ) يزاّرلا

 انركذ دقو « هخويش تافّئصم نم ةريثك صوصنب انل ظفتحا هنأ امك

 ةداملا هذه ىلع ظفاح يذلا ليلجلا باتكلا اذه ةميق ودبت اذكهو

 . عايضلا نم ةيخيراتلاو ةيثيدحلا

 ديناسألا يف ققد دقف « ةّماه ةّيئيدح دئاوف هباتك يف ُهَدْنَم نبا فاضأ

 . كلذ

 نايفس :يميتلا ناميلس نع نايفس ىلا هدانسإب يف هاور ثيدح يف الثم لاقف

 . 'مَّهَو دقف يروثلا يف هركذ نمو « ةنييُغ نبا وه اذه

 . " رظن هثيدح دانسإ يف :هركذ ثيدح يف لاقو

 ١- ةباحصلا ةفرعم )5١( .

 . (58/8) ةباحصلا ةفرعم - 9

 هه ١



 يبأ نب نمحرلا دبع و نسحلا هنع ىور : عيرّس نب دوسألا ةمجرت يف لاقو

 . ' هنم امهعاّمس ّحصيالو ( ةركب

 . ' هنم عام هل ٌحصيالو

 نم نيرخآ نع اهافنو « مهل مجرت نم ضعبل ةبحّصلا ةفص تابثإ شقان

 « ةمّلْسَم نب ةنيذأ ركذ دقف « نيِفّنصُملا نم هّقبس نم ُضعب مهيف مهركذ
 هل ُفرْعُالَو « ةّباَحّصلا يف هريغو ع دواد يبأ نع َجّرْخَأ اذكه :لاقف

 ا

0 

 يف نيطملا هركذ : مثيلا يبأ ناهيتلا ةمجرت يف لاقو ” . ةياورالو ةبْحُص

 هركذ : يرافغلا ليفطلا نب دلاخ ةمجرت يف لاقو .4 أطخ وهو « ةباحصلا

 .” رظن هيفو « ةباحصلا يف عينُم نبا
 انني

 ١- ةباحصلا ةفرعم )8( .

 ةباحصلا ةفرعم -؟ )555( .

 “»- ةباحصلا ةفرعم )35( .

  -4ةباحصلا ةفرعم )١58( .

 ةباحصلا ةفرعم -ه )580( .
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 :فلؤملا هب ذخا ويم :سماخلا ثحبملا

 ةميقب بهذتال يهو « ماهوألا ضعب يف ىلاعت هللا همحر .فّنصملا َعقو

 يف ملسم ّمامإلا لاق امبدقو « يناسنإلا ٌعبطلا اهنع ٌكفنيال ماه وأ اهّنأل ( هباتك

 ىلإ نيضاّملا فلّسلا نم رثأ لماحو « ربخ لقان نم سيلف) :زييمّتلا هباتك
 الإ -لقنيو ظفحي امل ًاناقتإو ايقوت مهّدَشَأو ء ساَّنلا ظفحأ نم ناك نإو - اننامز

 ' (هلقنو هظفح ف نكس رهتسلاو طلقلا

 وبأ مامإلا مهلا نم ناكو ع هدعب هب جاملقلا نم رثك ةذلم نبا بقع : اذلو
 هَّدكل

 مهو) : 7 وأ 5 تاتش سب لاقو) : لو امنإو ٠ همساب 57

 نبا ىلع ابلاغ ٌدمتعي هنأ دجَي ميعُت يبأ باتك يف ٌمرظاَّنلاَو « "(ساّنلا ٌضعب هيف

 مهولا يف ٍْ يف - نايحألا ضعب يف- عقو اذلو ع ةدايز نود هُمالك يكحيو ( هّدْنَم

 كلذ نمف « هبقعتيو هيلع دري ريثألا ْن نبا لعجام اذهو « هّدنم نبا هيف ٌعقو يذلا

 ةبسن نودو ةدايز نود ليبحرش نب ةعيبر ةمحرت يف ْهَدْنَم نبا مالك لقن ميعُت ابأ نأ

 ناك له « ئمعم يأل يردأ الف « هعم اذه لعفيام اريثكو « ةيطختالو صقئالو

 . ١7١ص زييمتلا ١-

 ٠١ 414/5 ةباحصلا ةفرعم :لاثملا ليبس ىلع رظني -؟

 ٠0/7 ميَعُت يبأل ةباحصلا ةفرعم :الثم رظني -*

 ه7 ١



 ريغ يف ميعُت وبأ ُهركَذ دقو « ظفاح ةقث َلُحّرلا َنإَف ؟ كلذ ريغل مأ هلقن ىلا قيال

 . ١ (ظفحلاو ةقثلاب هيك نم عضم
 فالخلا ببسب يهو « ةديدَش ةَْسْحَو ميعُت يبأو ُهَدْنَم نبا نيب ناك :تلق

 امهنم لك مّلكت دقو « نآرقلاب فلا ةّيضق لوح ذئتقو ءامَلُعلا نيب ُجحأتُملا

 نم هربتعيو « رخآلا يف امهدَحأ لوق ُدُرِي ٌيِهَذلا ٌمامإلا لعج امم « رخآلا يف

 : هلوقب ُهَملَك ْمَتَح ّمُث «ءبَهْذَملا فالتخخا ببسب جر هّنأو « ناَرقألا مالك
 ل

 . " مهلقت يف مِّن ريغ «هسفت يف ٌقوُدص امهنم َلُكو) سا
 عضاوم يف ُهَدْنَم نبا صقتنا يع ابأ نإف دَقَتْعُملا يف فالخلا اذه لحألو

 . انركذ امك هيلع دمتعا هنأ عم « هباتك نم ةريثك

 ةيواعم نب رشب ةمجرت يف ءاجام « فّنصملا ىلع ميَعُت يبأ دامتعا ةلثمأ نمو

 اذه ميَعُن وبأ لقنف « ةعّصْعَّص نب رماَع نب بالك ىنَب م : لاقف « "يئاكبلا

 عبر نب بالك :باوّصلاو « َّهَو هو ءهل دم ُهلأل ءهنع تكسو «َملَكل
 يمص هم

 ىلع ع هه اس سرا م10 7 َّ . هموس ىف 3205 1

 ىلع هعبتو ع دحاو امهو « ةفينحو ةفينح نب ميذح نيب هدنم نبا قرفو

 ش5 مث 1

 ١- ةباغلا دسأ 9/5١ .

 . 15/١ ُهَدْنَم نبال ناعإلا باتك ةمدقم رظنيو « 34/117 ءالبنلا مالعأ ريس -؟

 )141١( ةباحصلا ةفرعم -

 . 287/5 ميَعُت يلأل ةباحصلا ةفرعمو « (”7) ةباحصلا ةفرعم -4
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 ناورغ نب ةبتغ ىلوم :لاَقُيو : لاقف « ترألا نب باح فئصملا ركذو

 ل دأ عقول اه ىلع تيتو «ريثألا نبا لاق امك ٌمَهَو وهو 2

 يسوُدّسلا وهو : نب لَمغد ةمجرت يف لاق فّنصملا نأ كلذ نمو

 ربا نيو « ميعت وبأ , مَهَولا اذه ىلع ُةعباتو ؛ هيف كش ال ْمَهَو وهو : ٌيلخذلا

 . ' أطخلا ببس ريثألا

 , طلغلا لإ هَدْنَم با سنت لازال مم أ نأب رَجَح نبا ظفاحلا ركذو

 " « ًاباَوَص هب هبقعتيام بلاغ ناكل

 دق ُهَدْنَم نبا نأ « فّئصُملا ىلع ميَعُت يبأ نم هتسمل يذلا ٍبّصعَتلا ّنمو

 َمَهَولا ُبُسسنيو ميَعُ وبأ هبقعتيف « مهنم أطخلا ٌحقيف « نيفّئصُملا ضعب نع لني
 : ةلثمألا نمو « هريغ نع ّلقن هنأ ىوس ٌبْنَذ هل سيل فّئصملا نأ عم « هيلإ

 ظفاحلا درو « ميعُت وبأ ةدقتناف , يراقغلا محّللا يبآل ةمجرت دقع ْهَدْنم َّنبا نأ

 هّنإف « فاصنإب سيل هيف مّهولاب هَدْنَم نبا دارفإ نكل) : هلوقب ةداقتنا رجح نبا

 (هَدْنَم نبا ىلع هنم ٌدشأ هيف هيلع ُمولّلاَف ؛ ًةدمع نكّسلا ُنباو , نكّسلا نبا َدَلق

3 

 ٍِء
 . ١١ 15/1؟ ةباغلا دسأو « 905/7 ةباحصلا ةفرعم :رظني ١-

 ِء سي ع .
 . ١50/5 ةباغلا دسأو 2« ٠١١8/١ ميَعُت يبأل ةباحصلا ةفرعم -؟

 . 381/197 ةباصإلا -

 . 708/19 ةباصإلاو « ”.0.ه/5 ميعُت يبأل ةباحصلا ةفرعم -4
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 « دّمحُم ابأ ةناكرو َديِزَي دبع َّنب ةناكر َركذ فّئصملا نأ َكلذ نمو

 وبأ لاقو « ّدحاو امهارأو « لوألا نيبو هنيب ٌدواد يبأ نبا َقّرف :ريخألا يف لاقو

1 

 ةهارأ امو « لوألا نيبو هنيب -هدنم نبا هب نيعي - نيرّخأتملا ٌضعب قّرف) : ميعُ

 , اذه يف ُهَدْنَم نبا ىلع نعطم الو) : هلوقب ريثألا نبا هبقعتف  (مّدقَتُملا لإ

 هيلع دروأ نعطم يأف « ٌدحاَو امهارأ :لاقو « دواد يبأ نبا ىلع هلوقب لاحأ هّنإف

 .'(؟

 لتق ماّمحلا َنب ميم نأ هدانسإب يّدّسسلا نع دنسأ هنأ ىرخألا ةلثمألا نمو

 « « تومأ هلأ ٍلِميَس ىف ُلَمَقُي نَمِل أوُلوُقَت اَلَو ط:هباحصأ فو تلزن هيفو ٠

 فحصو - ُهَدْنُم نبا هب ٍعيو - نيمهاولا ضعب هركذ) : هلوقب ميعُت وبأ هبقعتف

 ديب

 م

 باحصأو ةاورلا ٍنَع تاياوّرلا تقفتاو « ماّمحلا نب ريَّمُع وه امّنِإو « هيف

 نأب ريثألا نبا نّيبو © (يراصنألا ماّمحلا نب ريَّمَع هنأ ريّسلاو يزاّعملا

 اذه ىلع ِساَّنلا ٌضعب هعبتو « ّيدّسلا ناورم نب دّمحُم نم عقو امّنِإ فيحصّنلا

 . ؟ فيحتمنلا

 َنَكَس : لاق م « يلؤّدلا نّجْحسم نب رثسُي ناونعب ةمجرت ُْهَدْنَم نبا َدَعَعو

 يراخببلا لاقو « ِعيِنَم نبا هلاق اذك « ًاثيدح هي ّيبلا ْنَع ىوَر « ةنيدملا
2 

 ه و رام و

 اثيدح ىور مث . يعبات ( ملسأ نب ديز هنع ىور نجحم نب رسب : هريغو

 مث « اعوفرم يلوّدلا نجحم نب رسُب نع ّيملسألا ىلع نب ةلظْنَح ىلا هدانسإب
 3 ع 7 2 ع ا
 باوصلا وهو « هيبأ نع 2( نجحم نب رسب نع « ملسأ نب ٌديز هاور : هدعب لاق

 ِء مسا م
 . 355/9 ةباغلا دسأو ع« 1١١1١1/؟ ميَعُت يبأل ةباحصلا ةفرعم ١-

 ِء لها ع
 . 55/8/1١ ةباغلا دسأو « 157/١ ميَعُت يبأل ةباحصلا ةفرعم -9؟



 ١ (هتبحص حصتالو « ةباحصلا يف ِساّنلا ضعب هجرخأ) : هلوقب ميعن وبأ هبقعف .

 رخخآ يف هدر مث « عينُم نب دمحأ َلوق ركذ هنإف  هدنم نبا ىلع ّنعطم ال : تلق .

 . هيلع نعطم الف « ةمجرتلا

 ع

 : ىلاعت هللا همحر ُفَلَوُملا اهيف عقَو يلا تاذخوُملا ّضعب يلي اميفو

 مغ يمت مساب ةمجرت درفأ دقف ؛ لقا يف ماهوأ يف فصمللا عوقو ١-

 نم هثيدح ىور منا ٠؛ حصيالو « يِراَدلا هنأ :لاقي : لاق م ' ٠ ٍبوُسْنَم

 نبا هبقعتف « َلوُهْجَم اذه ٍررَمَع وبأ : هتياور دعب لاقو « ورمع يبأ قيرط
 ابأ نأ هلوق اهدحأ : نيهحُو ن نم ُهَدْنُم نبا ىلع بقعت هيف) : هلوقب رَجَح

 هنأ : ُلاَقُي هلق :اهيناث « ريثك نب نامنُع هنأ فِرُع دقف  ٌلوُهَْجَم ورمع

 2 يراذلا ميك نأ ةَمديتع يبأ نبا حرص دقف , حصيالو « يراَدلا ٌميِمَت

 يرادلا وه ٌروكَذَملا ميمُت هنوك ُحدقَيال السّرم يور هثوكو

) ". 

 ( ةطفرُغ نب دلاخ ةمجرت يف َلَقَن دقف . ةاحملا شنب باسل يةكو ١

 5 اع

 هه

 ( يعاَرُخ وه :لاقف ؛ ِهَدَْم نبا ذش) :رجَح نبا لاق « يعارخلا :

 "( لوألا ْباوّصلاو « نيل : ليقو « يرَذُع وه امّنإو

 . 1١15/١ ميَعُت يبأل ةباحصلا ةفرعم ١-

 . 781/١ ةباصإلاو 2« )-١15( ةباحصلا ةفرعم -9؟

 . 5114/5 ةباصإلا -
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 :هلوقب ريثألا نبا هبقعتف « ملغ نب ةءاّوّس نب نم : سيق نب لهَس يف لاقو

 ١ (داوّس : هباوص «مّهَو وهو)
 + اعراصلألا ديت نب لوس ةمجرت يف ءاوقك « ةباحّصلا ضعب ءامسأ يف ُهمْهَو للا

 هعضوم ف ف فّنصُملا ٌهركذو « كيتع ْن ب ٌليَهُس :باوّصلاو ءمَهَو وهو

 ' ضعب هيف مَهَو) : ةفرع ١١ ىف لاقف مي وبأ هبقعت دقو « (5735) مقرب

 سا عارت

 هاورو « كيتع وه امّنإَو « ديبع ب لْهَس : لاقف «( هفحصف نيرخاتملا

 نب ليهُس : لاقف ( دانسإلا اذ ةبسحأ « اذه نَع ليهُس همسا نميف هبقعب

 . ' (كيتع

 . امّهَو ةباحّصلا نم مهّنأِب نيمجرتُملا ُضعب ركذ -؛

 :هلوقب ميَعُت وبأ هبقعتو « يسرافلا زمره نب درم ذازآ ةمجرت ركذ دقف

 مَّدَقَتم ُهَدْعِي ملو -َفئصُملا هب ىئعيو -- نيرّخأتملا ّضعب ةركذ)

 " (ةباحصلا نم هريغ رّخأتمالو

 ىلاعت هللا همحر ُفَّئصُملا امي ُذاَوُي نأ ن : كمي ىلا تاذخاؤملا يه

 خيرات يف فّنص نم ءامّلُعلا نم ًاريثك ناف : تاتكلا هنت نم لاقل هو 2

 يبأو « عناق نباو « ميَعُت أك « ٍماَهَْألا هذه ٍلثم يف ّعَقَو مهرابخأو ةباحّصلا

 . 4075/9 ةباغلا دسأ ١-

 . 1715/7 ميَعُت يبأل ةباحصلا ةفرعم -؟

 . 3759/١ ميَعُت يبأل ةباحصلا ةفرعم -"



 ضعب ىلإ ٌراشأ دقو « مهريغو ريثألا نباو « ّرَبلا دبع نباو « يركسَعلا َدمحأ

 . ' ةباصإلا يف رجح نبا ظفاحلا مهماَهْؤُأ

 اذه) : -اقيدح هقيرط نم ىور نأ دعب -ركاسع نبا مامإلا لوق نإف اذشو 3
 ماهم

 مسح وا (ةباحصلا ةفرعم) يف هل نإف « هماهوأ رّسيأ نم اذهو 00 هدنم نبا ماه
09 

 نب

 سا ساس

 نمف ابل يف فالخا طم يطل يف جرح " قرت ادب

 « ةرعاشألا ِنَع ُديدّشلا هٌعاَقد هنع فرُعو اًيعفاَش ناك ركاَسَع َنبا نأ ٍموُلْعَملا

 سس سوا

 امهنيب ُفالخلاف « ةرعاّشألا ىلع اديدش ناكو « ٌيلبنح هّنِإف ُهَدْنَم نبا اّمأو

 هباتك يف ةريثك ماَهْوَُأ يف يف عَقَو ميعُ ابأ نأ كلذ دكوي اًممو « ٌنيِهَدم ٌفالَخ

 . كلذ لمأتف « ءيشب هل ضرعتي ملف « ْهَدْنَم نبال عقَو امك « ةباحّصلا ةفرعم

 انت نت نت

 نبادقن عضاوم ةحفصلاو ءزجلاب لقن دقف « 7١١/1 ةباصإلا يف رجح نبا دراوم :رظني ١-

 . مهريغو نيفلصملا ءالؤطل رجح

 . ال؟/ه نازيملا ناسلو 2 78/117 ءالبنلا مالعأ ريس : رظنيو « ”0/ه١ قشمد خيرات :رظني -؟

1١17 



 : باتكلا ةخسن نم هيلع تدمتع ام فصو :سداسلا ثحبملا

 لكشنال « هنم عّطق ضعب ىلع الإ 'فقأ ملف ٠ باتكلا ْخُسُن ْنَع تشب
 ةرّشعلا مُحاَرَثو « ةمدقملا باّتكلا لأ نم تطَقسو ع هفصن نم َّلقأ ىوس

 اضيأ تينمو « فلألا فرح نم ًاضْعَبو ( َنيِدَّمَحُملا ٌعيِمَجو « ةرّتشبملا

 عيمج اهنم طقس ّمُث « ًاقحال كلذ ىلا ٌريشّسسو « ةّدع َعِضاَوَم يف تاطقتس

 محارب ًاضيأ اهنم طقسو « ءايلا فرح ةياهن ىلا نيّسلا فرح دعب نم ِمَحاَرَنل

 ( ءاسّنلا رثكأ ٌمِحاَرَت تطقس اذكو « هرخآ نمو هلّوُأ نم ىّكلا نم ةريثك

  اهعضْوَم ريغ يف تاحفص ُتَعضُوَو ٌبارطضا اب لصح دق هنأ ىلإ ةفاضإلاب

 ةبتكملا سرهف يف ًءاج امك « طوطخملا لصأ يف ِلَْلَخلا كلذ ّعقو دقو

 . ١ ةيناطيربلا

 « ةديرق ةخْسُت ىلع ِلّمَعلا ةبوعُص بتكلا قيقحتب نينْعَملا ىلع ىفنخيالو
 ف تيقل دقو « اهطالتحاو اهقاروأ رثعبت ىلا ىّذأ يذلا لامعهإلا اذهل تضّرعت دق

 « ةمصعلا وأ لاَّمَكلا يعّدأ ُتسلو « هلهأ الإ هرّدقُيال « ًاريبك ًاَنَتَع اهموُقت

 ًاصلختُم تلمع ينأ يِبمَح نكلو « كي هلوسرل ٌةمْصعلاو « ُهدحو هلل لامكلاف

 . ىلاعت هللا هجول

 :باتكلا نم اهيلع ُتلصح لا عّطقلل ًافْصَو كيلإو

 ةحخسنلا هذهو (« (()6 . )1495/١ مقرب « ةّيئاطيربلا ةبتكملا ةخسن ١-

 تناك اهنأل « بيرق تقو ىلا تارا نع نيثحابلا ىدل ةلوهجم تناك

 ١- ماع ذنم « ةيناطيربلا ةبتكملا اهينتقت يلا ةيبرعلا تاطوطخملل فّنصملا سرهفلا ؟١9١5«

 . (؟١591) مقر « "ص « يناثلا ءزجلا
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 ىلإ ةبيرق تاونس لبق تلقتنا مث « ايناطيرب يف ةصاخ ةبتكم يف ةظوفحم

 قشمد يف سرادملا ىدحإ نم ةخسنلا هذه لصأو « ةيناطيربلا ةبتكملا

 ةقرسب راجُشْلا ُدحأ ماق من « ةدلجم ريغ ةككفم تناك اهنا ودبيو

 ١ ابروأ يف تاطوطخملاب تق ةهج ىلا اهعاب مث « اهنم ُهَدي هيلإ تلصوام

 لوألا ةموُرعَم يه اذإف « "اهدوحوب تملع امدنع اهريوُصُت 5 تبلط دقو «

 رخأتو ؛ ريخأتلا هّقحام مّدقتف « اهاحفص ماظن مَع طرفنا دقو « رخآلاو

 يحسن اهّطححو « ةقرو (75) يف ٌعقتو ( ةمقرُم ٌريغ يهو « مدقتلا ُهقحام

 اهّنأ امك , ٌفيحْصَنو أطخ اهيف َعَقَو ذإ ( ةقيقد تسيل اهّنكل ع حضاو

 . تاكلمتلاو تاعامّسلا نم تلح

 بتك مث « ءاحلا فرح ضعبو ميلا فرح ةيقب) اهقاروأ ضعب يف بّتكو

 « مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا ةفرعم باتك نم عبارلا ءزجلا :ربكأ فورحب
 هما اوس

 ةهدنم نب ىجحي نب دّمحُم نب قاحسإ نب دّمحُم هللا دبع يبأ ظفاحلا مامإلا فينصت

 نسم ةلفغ يف كلذ ناكو « مهتابتكم ف ظفحو « برغلا رايد ىلا انئارُث نم ريثك لقتنا دقل ١-

 خيشلا نأ ركذي اممو « فالسألا انل اهكرت لا ةميظعلا ةورثلا هذه مهريدقت مدعو « نيملسملا

 نم ةعومجب نم رثكأ ادنلومب نديل يف نيقرشتسملا ىلا عاب (171) ةنس قوتملا يدملا يناولحلا نيمأ
 اكيرمأب نوتسنرب ةعماج ىلا تاطوطخملا هذه ضعب تلقتناو « هعم اهرضحأ دق ناك تاطوطحملا

 . ١71/7 رساجلا دمح ةمالعلا خيشلا تالحرو « يناولُحلل نايذهلا شبن ةمدقم :رظني ؛

 تايوتحم نم ريثك ريوصتب ماق يبظ وبأ يف يفاقثلا عمجملا نأ تملع ةخسنلا يلإ تلصو نأ دعب -1

 . لاح لك ىلع هلل دمحلاو « هذه انتخسن اهنمض نمو ةيناطيربلا ةبتكملا
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 خابطلا نب نيسحلا نب يلع نب كرابملل :هتحت بتك مث « هيلع هللا ةمحر ناهبصألا

 ١ (يدادُمَبلا دّمحُم وبأ

 « نيسلا فرح نم مجارتب تهتناو « فلألا فرحب قلعتت محارتب تأدبو
 :اهيف طقسلا عضاوم ديدحت كيلإو « انركذ امك اهءانثأ يف طقس اهيف لصح دقو

 . يسرافلا زمره نب درم ذازأ ةمجرت يف (5) مقر ةمجرتلا دعب -أ

 . يرسقلا زرك نب دسأ ةمجرت يهو « (؟5) مقر ةمجرتلا دعب -ب

 . يثيللا مكحلا نب ةبلعث ةمجرت يهو « )١3717( مقر ةمجرتلا دعب -ت

 . يظرقلا كلام يبأ نب ةبلعت ةمجرت يهو « )١85( مقر ةمجرتلا دعب -ث

 . ةثراح نب سوأ نب مير ةمجرت يهو 2 )1١15( مقر ةمجرت دعب -ج

 عم يرافغلا ورمع نب عفار ةمجرت تطلتخا « (570) مقر ةمجرتلا دعب -ح

 لصح دقف « مشاه نب بلطملا دبع نب ثراحلا نب ةعيبر ةمجرت

 . اعفار نوّمسُي نمم ىرخأ مجارت طوقس ىلا ىدأ لحادت امهنيب

 . (418) مقرب ( يميحّسلا ةيعر ةمجرت دعب -خ

 ةيقب اهدعب طقس دقو « )4١9( مقرب يرصملا بكر ةمجرت دعب -د

 . نيسلا فرح ةيادبو يازلا فرح لكو ءارلا فرح

 . ةعطقلا هذه تهتنا اذمبو « (ه01) مقرب « ريهظ نب نانس ةمجرت دعب -ذ

 « (55 151 ماع) مقرب « قشمدب ةيرهاظلا ةبتكملا ةخسن نم ةيناثلا ةعطقلا -؟

 دجاملا ةعمج ةبتكم نم اهتّروص ىلع تلصحو « ةقرو )١7( يف عقتو

 ١- ةنس يفوت « ةّكم ليزن « يدادغب وهو « بهذملا يلبنح « ظفاح ةقث مامإ وهو 008 (

 ءالبنلا مالعأ ريس :رظني 5554/7٠ .
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 « ةقباسلا ةعّطقلا نم ءزج يه ةعطقلا هذهو )0-١١9(« مقرب «٠ يبدب

 هذه أدبتو « ملاعلا تابتكم يف باتكلا اذه ءازجأ تقّرفت فيك رظناف

 . ءارلا فرح نم محارتب يهتنتو ءاخلا فرح نم مجارتب ةعطقلا

 ثيدح) مقرب « اضيأ ةيرهاظلا ةبتكملا نم ةروصم يهو « ةثلاثلا ةعطقلا -*

 ع “5١ ةقرولا ىلا 2« ١9١ ةقرولا نم « ةقرو )١١( يف عقتو « 214

 ةبتكم نم اقرّوص دقو « نويساق حفسب ةّيئاّيْضلا ةسردملاب افقَو تناكو

 , نوثالثلاو عباسلا ءزجلا اهيفو « (773ا1) مقرب « يبدب دحاملا ةعمج

 ةيفص يبأب يهتنتو « رضاح يبأ ةمجرتب ادبتو « كلا نم اضعب محارت اهيفو

 ءيس طخ تبتكو « 1514 ةنس ىلا اهخيرات عحري « ةكيلق ةخسنلا هذهو «

 روصنم يبأ ىلا تاعامسلا هذه ىدحإ عجرتو « ةريثك تاعامس اهيلعو «

 (14575) ةنس قوتملا « يناهبصألا يلقّصملا عاجش نب يلع نب عاجش

 . هدنم نبا هللا دبع يبأ ذيملت ل,

 ماع) مقرب « ةيرهاظلا ةبتكملا نم كلذك ةرّدصم يهو ع ةعبارلا ةعطقلا - ؛

 ( ةقباسلا ةخسنلل ةمّمتم يهو « نوعبرألاو يناثلا ءزجلا اهيفو « (5 447

 ركب يبأ تنب ءامسأ ةمجرتب يهتنتو « ٌهك يبلا تنب بيز ةمجرتب أدبتو

 . 771/ ةقرولا ىلا « 3١5 ةقرولا نم « ةقرو )١8( يف عقتو « قيدصلا
 عضاوم يف باتكلل ىرخأ ًاخّسُن رْكَذ نيثحابلا ضعب نأ ىلا ريش ةدافاللو

 هَدْنَم نبا ىلا ةبوُسْنَم يه اذإف اهنكامأ تعَبتت دقو « ملاَعلا تابتكم نم ةفلتخم

 يبأ مامإلا جيرفخت « لالحلل ُهَدْنَم نب هللا دبع يبأ ظفاحلا مامإلا ركذ باتك يف ةمجرت هل ١-

 . (315) مقر « ئيدملا ىسوم



 ةنيدملاب تمكح فراَع ةبتكم يف ةريبك ةّعطق ىلع تفقو دقف « هل تسيلو

 ةفرعم اهيلع ّبتك -ميلستلا متأو ةالكلا لضفأ اهنكاس ىلع - ةرونَملا

 يبأل ةباحصلا ةفرعم باتك اهنأ تدحجو اهنم ققحتلا دعبو « هدنم نبال ةباحّصلا

 | , !ةّيرطملا بتكلا راد يف ةظوفْحُم باتكلا نم ًةخسن ْنأب ركذ اذكو « ميعُت

 مامإلل (نيحلاصلا فلّسلا ريس) باتكل ةصقان ةخسن اهنأ دحو اهنع ثحبلا دعبو

 تلصح دقو « ةّسلا ماَوقب بقلملا يناهبصألا دّمحُم نب ليعامسإ مساقلا يبأ

 يف ةظوفحم باتكلا نم ةخسن ْنأب اضيأ ركذ امك « ” اهنع ةًروصم ةخسن ىلع

 يف نكسي نمت ءاقدصألا دَّحَأ نم تبلط دقو (7737) مقرب يليربوك ةبتكم
 اذهب دوجوم ريغ باتكلا نأ هّدر ٌناكف « ةبتكملا يف اهنع ثحبي ْنأب لوبنطسإ

 فرعأ ال إف اذهلو ( ةبتكملا هذه يف الصأ دوحوم ريغ هنأ امك « مقرلا

 ىئقفوُي نأ ىلاعت هلل وحرأل ٍفإو « قيقحتلا ف اهاندمتعا يلا عطقلا هذه ىوس

 « زيزعب هللا ىلع كلذ امو « لفاحلا باتكلا اذهل ةلماك ةخسن ىلع روثعلا ىلإ

 ناويّدلا اذه ىلع روثعلا يف ىنودعاسُي نأ نيثحابلاو ءاملعلا ىناوحا نم لمآو

 . قفوملا هللاو « يماّسلا

 ١- ءالبنلا مالعأ ريس اققحم اهركذ 38/117 .

 ةنس « ضايرلاب ةيارلا رادب عبطو « ناحرف نب يملح نب مرك قيقحتب عوبطم وهو -؟ ١145٠-
  » 8افنآ ةروكذملا ةخسنلا هذه اهنمو « ةيطخ خسن سمح ىلع ققحملا دمتعا دقو .
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 :باتكلا قيقحت يف هتكلس يذلا جهنملا :عباسلا ثحبملا

 ةيوعصلا نم نأ كشالو « اهل ناثال ةديرف باتكلا نم عطق ىلع قيقحتلا م
 ف ةملك لك نم ققحتأ نأ يلع ناك كلذلو « ةدرفنم ةخسن ىلع لمعلا ناكمي

 تذختا كلذ لحألو « دانسإلا يف وأ نتملا ف تناك ءاوس . طوطخملا

 ّصنلا نم دكأتلا ىلع يل انوع اهريغو طّبّضلاو ةباحّصلاو لاحّرلاو ثيدحلا ّبتك

 ةدافإ عم « هفلؤم ُهدارأ امك َنوكي نأ يَّبَظ ىلع بلغي وحن ىلع هجارخإو

 ىلا ةفاضإلاب « مهبملا نّيبتو « ّصنلا طبضت يلا تاقيلعتلا ضعبب ءىراقلا

 لكو « هئراق ىلإ ّصنلا بّرقُي ام كلذ ريغو « اهيلع قيلعتلاو ء هصوص جيرخت
 هقيقحت يف تعبتا دقو « ىلوألا هتروص ىلا باتكلا بيترت ةداعإ دعب مت كلذ

 : ةيلاتلا تاوطخلا

 تابثإو « ءالمإلا روُص نم مويلا هيلع فراعتُم وه امب طوطخملا حسن ١-

 ثراحو « كلامو « دلاخ لثم يف ىمادُقلا خاسُنلا اهبتكيال يلا تافلألا

 ظ . طوطخملا ىلع خوسنملا ةلباقم مث « اهريغو

  -1١لكّشلاب هطبضو « هليصفتو « همجارت ميقرتب « صنلا ةمدخ .

 . فحصملا يف اهعضوم ىلا تايآلا وزع -'

 لك ابترم « راثآلاو ثيداحألا جيرخت مث « ةباحصلا بتك نم محارتلا جيرخت -؛
 بتكلا يف ءاجام تمّدق يأ الإ « اهيفّنصم تايفو يس بسح ىلع كلذ

 . ١ لوبقلاب ال ةمألا ىقلتو اهتناكمل كلذو « الوأ ةتسلا

 « ةلوبقم اهثيداحأ بلغأ نأ رابتعا ىلع يأ « ةلمحلا ثيح نم اه يقلت وه امنإ يقلتلا اذه ١-

 كلذ يفو « ةصاخ ةعبرألا نئسلا يف ةدودرملاو ةفيعضلا ثيداحألا ضعب دوجو نم كلذ عنمي الو

 يديأ ف اهرهشأو ثيدحلا بتك مهأ يهو 44/١: لوصألا عماج ةمدقم يف ريثألا نبا مامإلا لوقي



 « ةاورلاو ثيداحألا ىلع ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ نم هتدجوام لقن -ه

 . ناكمإلا رْدق راصتخإإلا ةاعارمو

 :لثم «٠ صنلا مدخت ةدئاف ىلع ُهيِسَّنلاو « ةلكشملا هصوصن ىلع ٌقيلعتلا -

 هتبت رم ةفرعم ىلا ةجاحب ناك نم لاوحأب فيرعتلاو : نيِلَمّهَملا ةاورلا زييق

 كلذو «ءااهدحأ وأ ةتسلا ةاور نم ناك نإ ردصملا مسا ركذ نود «

 نإ امأ « هلويذو لامكلا بيذق نم تامولعملا ىلع لوصحلا ةلوهسل

 نادلبلاو عضاوملاب فيرعتلاو « ةبيرغلا ظافلألا حرشب اضيأ ُتمق

 ربغ راصتخإلا بناج كلذ لك يف ًامزتلم « رضاحلا انتقو يف اهديدحتو
 هذه طبضت ىلا ةدمتعملا بتكلا ىلا هلك كلذ يف ًاعحار ع لخُملا

 مويلا اهيلإ ةحاحلا مدعل كلذو « اهلصأ ىلا ةرصتخملا ءادألا غيص عاجرإ -

 « نيتفوقعم نيب أطخل احيحصت ناكام وأ « لصألا ىلع ادئاز ناكام عضو -

 . شماه لا يف ةّجحلا تركذ مث « نيققحُملا ةداع كلذب ترج امك

 ١ خسانلا اهنع لفغ يلا عضاوملا ضعب يف هي يبلا ىلع ةالصلا ةفاضإ -4

 . ' هيوري مالكال ءاعد اهأب كلذ يف مهتجحو « ةياوّرلا

 يذمرتلا عماج حرش يف يذشلا حفنلا :رظناو خلا . . . ءاملعلا ذخأ اهثيداحأبو « سانلا

 . 319/١ سانلا دّيس نبال

 ١ - ديعلا قيقد نبال حالطصإلا تايب يف حارتقإلا :رظني ص٠ 75 .



 ٠- ثيداحألاو « تايآلا : لمشت « صنلل ةفاّشك ةعونتم سراهف لمع «

 مهانكو « تايباحصلاو ةباحصلا ءامسأو . نكامألاو « راعشألاو « راثآلاو ,

 ةسارّدلاو قيقحتلا .

 ا

 نب قاحسإ نب دمحم ظفاحلا مامإلل (ةباحصلا ةفرعم) باتك اذهف :دعبو

 « نايسنلا هبّيغ نأ دعب , ملعلا لهأ يدي نيب همّدقأ - ىلاعت هللا همحر - ُْهَدْنَم

 هطبض يف اعّسو رخّذأ لو . يده ىّراصق تلذب دقو « لامشإلا ُةاوطو
 نإف  تردق ةياغو « يملع غلبم اذهو « نيثحابلا ىلا هبّرَقُي ام هيلع قيلعتلاو

 نمو يسفن نم وهف تأطخأ وأ ْترّصق نإو « ىلاعت هللا لْضف نم اذهف تنسحأ

 ىلإ يتدْهُع نم يلمع جر دقو - ٍمْلع يذ لك نم ُدعب يئاَحّرو) ناطيشلا
 ام ناك ذإ « هوُفَرَعو هُتقرْعَم ينئاق وأ « هيف ُتلَلَزام ىلع اوهّبُْي نأ - سانلا
 يذ لك َقوفو ع ةفرعملا قئاقَح ةعاذإو « باّرّصلا ًةعاشإ هيلإ ُتدّصقو هيوَتنأ

 ثوعبملا ىلع مّلسو هللا ىَلصو ءارخآو الو ىلاعت هلل ٌدمحلاو ؛ ' (ميلع ملع

 نيكرابملا ةباحصأو « نيرهاطلا نيبّيطلا هلآ ىلعو « نيملاعلل ةمحر

 . نيدلا موي ىلا مهجهف ىلع راسو ناسحإب مهعبت نمو ع نيبجتتملا

 بتكو

 يربص نسح رماع ثراحلا وبأ

 باتك نم عبارلا ءزجلل هتمدقم يف ىلاعت هللا همحر يرثألا ةجمي دّمحُم ةمالعلا خيشلا مالك نم ١-

 . ناهبصالل رصعلا ةديرجو رصقلا ةديرخ
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 قيقحتلا يف ةدمتعملا ةخسدلل ةطوطخملا عطقلا نم جذاف
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 0 ََس يي 5غ 0 د

 ةباحصلا ةفرعم
 س

 مو

 ه6 ةنس ىفوتو ١٠١", ةنس دلو

 ىلاعت هللا همحر

 هيلع قّلعو هل مّدقو هقّقح

 يريبص نسح رماع /روتكدلا



 [فلألا باب]

 'يميمتلا كاحّضلا :سيق نب فَتْحَأْلا ١-

 . ُهَرَي ملو « ُهَل اَعَدَو « لو ّيبلا َكَرْذَأ

 :لاق « يزاَرلا متاَح وبأ انثدح :لاق « ميهاربإ نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 « ديز نب يلع نع ع ةملس نب ُداَّمَح انثدح :لاق « ِبْرَح نب َناميَلُس انثدح

 :لاق « سْيَق نب فنحألا نع « نسحلا نع

 « ثْيَل ينَب نم ُّلُجَر ييقل ذإ « َناَمْنُع ِنَمَر يف تّيبلاب ُفوُطَأ انأ مَنْ
 هللا َلوُسَر يتعب ذإ رك ذأ :لاق , ىَلَب :تلق ؟ كرب الأ

 ىلإ م مهو مهُربطأ تْلَعَحف ( مالثمإلا نع ٍنوُلَأَسف ( دعس ينب ىلإ ايعاّس لي

 :لاقف « يدب َدَحأف

 كلذ ُتركَذَف ؛ ًاَنْسَح الإ ُعَمْسَأ امو « ريح ىلإ وُعذَت َكْنِإ :تلقف تلقف ( مالسإلا

 . فتحألل ْرفغا ّمهللا :لاقف ٠ هلو هللا لوُسَرل
2 
 َء

 يببلا ةوعَد ينعي : كلَ نم يدع ىَحْرَأ ٌءيش اَمَك :لوقي فسأل َناَكَ

>" 

 دسأو « ١114/١ باعيتسالاو 2١01١/7 ةباحصلا ةفرعمو « 7*4/؟ ناثملاو داحآلا ١-

 . ١//١841 ةباصإلاو ءهك١ ةباحصلا نم مهيف فلتخملا ةفرعم ىلا ةبانالاو « 548/1 ةباغلا

 خيراتلا يف يراخببلاو « « 707/0 دمحأو 2 5/07 ىربكلا تاقبطلا يف دعس نبا هاور -؟9

 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو 2« 750/١ خيراتلاو ةفرعملا يف نايفس نب بوقعيو « 50/1 ريبكلا

 . ناعدج نب ديز نب يلع ىلا مهدانسإب مهلك « 5١4/8 كردتسملا يف مكاحلاو «. "4

 . فيعض وهو ديز نب يلع هب درفت :ةباصإلا يف رجح نبا لاق
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 ' يلَجَبلا وِرْمَع نب طسوأ -
 ليعامسإ ابأ ىَكُي « ماع هتاَقو َدْعَب ةنيدملا ّمدق « ُهَريْمَلو لي ّيبللا َكَرْدَأ

 | :ليقو « ليعام“ا نبا :ليقو ٠

 :الاق « فسوي نب برقعي نب دّمحمو « دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 نب ةيواعم نع « باّبحلا نب ديز انثدح :لاق « يروُدلا دّمحُم نب سابع انثدح

 : يلَجَّبلا طسوأ نع « رماع نب ميلُس نع .« حلاص

 . ٍماَعب لي هللا لوُسَر ةافّو َدْعَي ةنيدملا تمدق

 هامل وج راه

 . ” حلاك نب ةيواَعُم ْنَع ٌروُهشَم ثيدَح اذه

 ' محّللا ىلإ _-#

 . كلذب يّمُسف « ّمْحّللا لكأي ىَبَأَي ناك هنأ :لاقُي

 . ديز نب دمحم :هنع ىور عل تل

 ١- ةباحصلا ةفرعم ١/ » 754باعيتسالاو ١/١47 ةباغلا دسأو ١/١08 « ةبانالاو ١/42

 « ةباصإلاو ١/3١19 . ٠

 . هب يصمحلا حلاص نب ةيواعم نع يدهم نب نمحرلا دبع نع 8/١ دمحأ هاور -؟
 . حيحص هدانسا :رجح نبا لاقو « ريثألا نباو ميعُت وبأ :هقيرط نم هاورو

 ةباغلا دسأو 2 1591/49 «ء 94/9و 21١8/١ باعيتسالاو 2 752/١ ةباحصلا ةفرعم -#

 . ١6/١ ةباصإلاو ع« ؛هإ١

 ٍق هثيدح ءاجو « هنع محللا يبأ ىلوم ريمع نع يوري وهو ( ذفنق نب ديز نب دّمحُم وه -4
 .(؟8١51) يمرادلاو « ١/٠5 لمحأو ع(١هها/) يذمرتلاو « (؟70) دواد يبأ ننس



 'يسرافلا رُمْرُه نب درُم ذازآ -

 . هرب لو ٠ و ّيبلا َكَرْذأ ٠ "ىرثسك ةَرواَسُأ نم

 هللا دبع نب ٌريرَج :هنع ىور

 هللا دبع انثدح :لاق « يراخُبلا ثراحلا نب دّمحُم نب هللا دبع انربخأ

 « يلُمّرلا يل يطساّولا دّمحُم نب زيزعلا دبع ن .ب دمحم انثدح :لاق « يلمآلا دامح نب

 ”يدزألا ميهاربإ نب ةمركع انثدح :لاق ع دّمحُم نب زيزعلا دبع يبأ انثدح :لاق

 نع « هيبأ نع « يلَجَبلا هللا دبع نب ريرج نب ديزي نب ريرج ئثدح :لاق «

 / :لاق - ىّرلسك ةَرواَّسُأ نم ناَكو - درُم ذازآ نع 5 هللا دبع نب ريرج هّدج

 ( خلا دما نذل انيلع اطْبأَ « نْذإلا ظننت ىرتسك باب ىلع نْحَن انبي

 ع ناك هللا َءاَشاَم « هللاب لإ ةوقالو لوخال :مؤقلا َنم لْخَر لاقف ( اًنرجضو

 ا نإ معن :لاق ؟ تلقام يِرْدَت :مْرَقلا َنم َّلُحَر لاقف « ْنُكَي مل أَي مل امو

 :تلق :لاق ؟ اذه ريسفتب كنّدحأ الأ :يل لاقف ( اهبحاص نع ٍجّرفُي لجو رع

 تت

 :لاق 4 يثدح

 ١- ةباحصلا ةفرعم ١/ 2 559ةبانالاو « الال/١ ةباغلا دسأو ١/ 250ةباصإلاو ١/١93 .

 نسم هريغ رخأتمالو مدقتم هّدعي ملو - ْهَدْنم نبا هب عيو - نيرخأتملا ضعب هركذ :مِيَعُن وبأ لاقو
 ةباحصلا .

 - :رظني « راوسألا اهدرفم « شيجلا يف دئاقلا وأ سرافلا اهانعم « ةيسراف ةملك « ةرواسألا

 ه77/ص طيخغلا سوماقلا .

 #*- زوجيال :ناّبح نبا لاقو « بارطضا هثيدح يف :يليقعلا لاقو « ثيدحلا فيعض وهو

 نازيملا ناسل :رظني « هب جاجتحالا 181/8 .
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 يل تأيق يرفّس نم تمدق اذإ تنكف « ءاَسّنلا ٍلَمْحأ نم ةأرْما يل تناك ا
- - 

 اًمهتت

 ةثعش يه اذإف ٠ كلذ ْنم ةَّرفَس تمدقف :لاق , اهجوزل سورعلا أيهتت هنت امك
 مم

 امك يل يّميهتت ل كلَ تلق « ةئألف :تلاق « ةنالف :ُتلقف ( ةّحسو ةرْبْغُم
 ”هلاعر

 :لاق « ُحمدق ةعاّسلا :تلق !؟ تّحّربو :تلاق ؟ ىضَم اميف يل يئيهتت تنك

 :لاق «ءاال :تلاق « تالف كالؤَم حرب « ةنالفاي :تلاقف عاهل ةيراج ْتداَنَق

 ْتراَوَت اّمْلف « "ةحؤح باب ىلع « ا'رْيَح يف اهثّدحأ انأ انيبف « تتكسف

 نإ :لاقف « َقَّروُص يف وه اذاف هيلإ تحرحف « يلإ اَمْوَأ َلْجَر اذإ باّجحلاب

 كلذ ركذت الف كتَروُص يف اهيتآ تنك دقو « َكنأرْما ُتْفَشَع دقو نجلا ّنم ّْلُحَر

 « ليلا يلو راَهنلا كل نوكي وأ « راَهّنلا يلو ليلا كل نوكي نأ امإ راو ٠

 :لاقف « ُراَهّنْلا كلو لّيللا كل :تلقف « ىعّرفأو عار كلذ يلا لاق اًملف :لاق

 . بحشأم الإ م ىرتالو « "كب ُسيحأ ال نأ يلع كلف ءال

 كلو :لاق « ُراَهنلا يل :تلق :لاق « هتشخوو لّيللا يف تركفتف :لاق

 ةخوخلا باب ىلع ُفقي , ثكمأ نأ هللا ءاشام ٍيأرما عم ْتنَكَمَف :لاق ١ ليلا

 يلا يمالكو يتالاح عيمجو ينروص يف وه لخديف « انأ جرخأف يلإ ءىمويف
 انثكمف :لاق ؛ ره انأ يأ تنط اهيلع لسد اذإ هب ةأرملا ن يْفِرْعَت تناك

 « هيلإ ٌتحرخف لإ أموأف « ةّيْشَع تاذ يناتأ م ( حكيم نأ للا ًياشام كلذ

 ٠ فيك :تلق :لاق « ريخ :لاق ؟ مل :تلق : ةّلّيَللا كلهأ عم ْنَك نالف :يل لاقف

 ٠١17/٠ برعلا ناسل :رظني « رادلا يف عساولا ناكملا :ريحلا ١-

 . ١581/7 ناسللا :رظني « نيراد نيب ازجاح بصن ريبك باب طسو ريغص باب ةخوخلا -9

 . 7701/9 ناسللا « ثكنو ردغ اذا « دهعلاب ساح :لاقي « كب ردغأال يأ -

 و١



 لاق ؟ ائيش ينم تركنأ له ؟ كلهأ عم نك يلايللا نيب نم ةليللا هذه يف :تلق ؟

 نم ٌعْمّسلا ٌقرتخن ىلا انتبْؤت ةليللا هذه ْنِإ :لاق ؟ يل تلق ملو :تلقف ءال :يل

 « معن :لاق ؟ ءامسلا ّنم عّمّتسملا اوق رَتخَت نأ نوُعيطتست متنأ :تلق :لاق « ءاّمّسسلا

 معن :تلق ؟ يعم ءيجت نأ ُبحتأ « معن :يل لاقف « هيلع تدعأف !متنأ :تلقف

 ىَّرْئسك نم هذه يلزتم تغلبام هللاو :تلق « كَْبْلَف ىَوَقَي ال نأ فاحأ :لاق «

 « كَهْحَو لؤحف :لاق معن :تلقف ؟ كلذ ٌبحُأ :يل لاقف ١ يعاجشب الإ

 « ٌدعصأ :يل لاقف « ناَحاَتِح ُهل ريزئخ ةروص يف وه اذإف . يهجو تلَّوحف

 ملسملاب هيبش ىلا انيهتنا تح ع ضرألاو ءامسلا نيب رم مث « هرهظ ىلع ُتدعصف
 ٌباهش اذإف « ' ليلا نم ًايْؤَه انثكمف « ةّجْرَد رخآ يف انأ تنكف « مئاقلا

 َماقف ءوه َدعصف « لوألا ماقم « لوألا تحت ناك يذلا دعصف « لّوألا َقَرْحَأ

 « لوألا ناصقنل همادق ناك يذلا ماد دحاو لك دعصف « هماَدُق وه يذلا َماَقَم

 نم ثدوص اذإف « ىلب :ثتلق ؟ اتوص عمست :يل لاقف « ليَللا َنم ًايْوَه انثكمف

 لحال :لوقي وهو « ايندلا ءامس ىلا ىهتنا ىح ءءامس ءاَمَّس قرْخَي ةعباسلا ِءاّمَّسلا

 ٌدحأ هللاو ام قبي ملف « نكي مل أشي ملاّمو ناك هللا ءاشام « هللاب الإ ةّرق الو

 "[وه] اذإف ترظنف « ىرأ اميف ِبْرثلا عطقْتُم يف وهو انأ تعقوف « هب قعّص الإ
 2 نك

 رمألا اذ :تلقف « ٌريزح انأو تددعقف « ٌرجف هلا ءاضأ َنبح ”لدَجْتم ىبناج ىلا

 . 47/58/5 ناسللا « ليللا نم تقولا :يوحلا ١-

 . قايسلا ةاعارل « لصألا يف نكت مل ةدايز -؟

 . 0170/١ ناسللا «٠ ضرألا ىلع عيرص يأ -»#

١74 



 هل نوكيف يقأرماب ولخُيو ُبهذيف ء عضوملا اذه يف كري نأ يب دارأ يذل

 . راهنلاو ليلا

 « نالفاي :يل لاقف ؛ ناجح هنأك دعقو ّضفتنا دق وه اذإف ع ًةعاس ُتتكمف

 بهذأ نأ كسفن يف تركفت كنإ :لاق , معن :تلق ؟ ةلّيلا انيقلاَم تيأرام

 سيخأ ال نأ هللاب يلع كل :لاق « معن :تلق « كتأرماب ولخأو انهاه ككرتأو
 مس مه م

 « ناحانج هل ريزتخ ةروص يف وه اذإف « يهجو تلّرحف « َكَهْحَو لوح « كب

 2 ١يراحإ ىلع انأو الإ ُتْرَعَش امف « هرهظ ىلع تدعصف «. دعصا :يل لاقف

 كلذ نم ءيشب اهُملْعُأ ال تيبلا ٌتلخدف «٠ يل راج دنع تب ينأ الإ ٌنظتالو :لاق

 تلد ةليل نع اهثّدحأ انأو 2( كلذ قريح يف ٌدعاق ةيشع مويلا كلذ انأ انيبف 2

 . اننيب اميف نوكي ثيدح ّذلأ يف نحنف « ٌسورع يهو اهيلع
 نأ تيبأف يلإ أموأف « َحربأ نأ ُتيبأف يلإ أمْ , باّجحلاب تراوت اّملف

 نأ قم لإ :يسفن يف اتق ٠ نادقتت ناترْمح امفك هانيع اتنراص قح نعم
 2ك

 ع

 الو و َلوححل .:تلقف : ةيرسأو هلتقأ نأ امإو « ىبلتقي نأ امإ « ءامسلا نم هتعمج"

 اقرتخ لاو لَ ملف ءنكي م أشي ملاتو ناك للا ءاشام « هللب الإ هر رو ٌُ نيل 3 ع 2 / 3 1 0 و
 . ادامر راص يح

 سيل يذلا حطسلا -رسكلاب -- راحإلاو « ميَعُت يبأل ةباحصلا ةفرعم يفو ع لصألا يئاذك ١-

 . 9/١” ناسللا « هنع طقاسلا ٌدريام هيلاوح
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 هَ

 تيأر امف « ًادالوأ ينم تدلوف « ةنس نيرشع اهَعَم كلذ دعب تثكمف

 ١ ُبحأام الا اهنم

 ريرج نع :هيف لاقو « زيزعلا دبع نب دّمحُم نع « "لهس نب ىسوم هاور

 . مالسإلا كردأ ناكو «درم ذازآ نع «

 دمحأ ديز وبأ انثدح :لاق « يوغبلا ميهاربإ نب قاحسإ نب هللا دبع انربخأ

 انثدح :لاق « يساوُرلا رشعم يبأ نب , ميحد انثدح :لاق « فيرط نب دّمحُم نب

 :لاق « ريرج هَّدج نع « هيبأ نع « هللا دبع نب ريرج نب ميهاربإ نب ناميلس

 « هللاب الا ةوقالو لوحال :لوقأ انأو يسراف نععمسف « ةيسداقلاب تنك

 « ءامسلا نم َمالكلا اذه تعم دقل :لاقف «هل كيرشال «هدحو هللا الإ هلال

 . درم ذازآ مسي ملو « هلوُطب ثيدحلا ركذ مث

 انثدح :لاق « "دهف نب ميهاربإ انثدح :لاق « ىحي نب نمح لا دبع انثدح

 نب كامس نع « ةملس نب دامح انثدح :لاق ( ريرضلا رمع وبأ رمع نب صفح

 :لاق « هللا دبع نب ريرج نع « بّرَح

 هللا ءاشام :تلقف ( اهقاوسأ ضعب يف ترررمف « سراف ىلإ تحرحخ

 مل يذلا مالكلا اذهام :لاقف « لحجر ئيعمسف :لاق « هللاب الإ ةوق الو لوحال

 ؟ ءامسلا ربخو تنأام :هل ُتلقف :لاق ؟ ءامسلا نم هُنعمَس ٌدنم دحأ نم هعمسأ

اذإ ٌناكف ٠ ىرسك عم تنك يأ :لاقف
 ؛ يريغ ًادحأ هيف لسري مل رمأ هبَرَح 

. 
 تت ةباحصلا ةفرعم يف ميَعُن وبأ هاور

 هب ثراحلا نب دّمحُم نب هللا دبع نع
-١ 

 يئاسنلاو دواد وبأ هنع ىور , ةقث وهو « يلمرلا نارمع وبأ وه -؟ .

 ناسل « ثيدحلا يف فيعض وهو « ناهبصأ ليزن « يرصبلا ميكح نب دهف نب ميهاربإ وه
-# 

 نازيملا ١/913 .



28 
 نم يلهأ دنع رأ ملف 2 تمدق مث ع« تحجرخف , هرومأ ضعب ْف يئلسرأف

 مم مكدنع ىرأال يلام :تلقف :ّمدق اذإ بئاٌعلاب لعف ام ةّشاَشَبلاو ةماركلا

 « ُترظنف « انتقرافام « اندنع نم َتْحَرَب لهو :تلاق ؟ ّمدق اذإ بئاغلاب لعفيأم

 :يل لاقف « موي تاذ تلخدف « قروص ىلع يلهأ يف ىف فّلَح دق ناطيش اذإف

 « كتكلهأ الاو « موي كلو موي يل نوكي نأ ىلع ِنّْطِراَسُت نأ امإ اذهاي

 يل لاقف « هثّدحأو ئثدحي يسيلج راصو « كلذك لزن ملف « كلذب ُتيضرف
 لهف :ُتلق « يبون ةليللاو ءامسلا نم عمسلا قرتسي نمت انأ نإ اذهاي :موي تاذ

 ع يناتأ مث أيهتف ( معن :تلق ؟ كلذ ىلع ىوقتو :لاق ؟ كعم ءيحأ نأ كل

 ىح َّجَّرَعَف « هتفرعع تذحأف . كلهتف اهكرتت نأ كاّيِإو يفرعع ذح :لاقف

 ممب١ َجّباف « هللاب الإ ةوقالو لوحال هللا ءاشام :لوقي لئاق اذإف « ءامسلا ُتسمل

 انأ اذاف « يلهأ ىلا تعجرف « ضرألا ىلا تطقسو « مههوجول اوطقس ىح «

 :لاق « هللاب الا ةوقالو َلوَحال هللا ءاشام :لوقأ تلعجف « مايأ دعب لحدي هب
 . اّنع عطقناف « هتظفح دق :يل لاقو « بابذلا لثم ٌريصي يح كلذل بوذيف

 ةرصبلاو ةفوكلا لهأو « ماشلا لهأ هاور « دانسإلا اذهبي ٌبيرغ ثيدح اذه

 ن . ديزي نب ريرج ثيدح نأ الإ ؛

 ١- 750ص طيخحملا سوماقلا :رظني « اوعرص يأ .
 رثكا وأ ةقرو لصألا نم طقس -؟ .

 نسم هنأ كشالو :تلق . هدنم نبا هاور :لاقو « ةباصإلا يف رجح نبا هركذ ةياورلا هذمي ربخلاو

 ظ . حصت مل يلا رابخألا

 ١م١8



 'يشّرقلا يرهزلا ثوْغَي دْبَع نب فلخ نب دوسألا-ه

 . ثيداحأ هنم َعمّسو « يي يبلا َكَرْذأ

 :هريخأ فلخ نب دوسألا نب دمحم نأ 2

 9 . و نردق < ع ماي 5 ا 8 هَ . 2 #* كيني اتا | 0-2 4 واع < ع

 هتيارف « ' ةلقسُم وأ « ةلّمصُم نرق دنع سانلا عيابي هيي يبنلا َرَضَح هابأ نأ

 . ةداّهّشلاو مالسإلا ىلع هئوُعيابُي ٌراّبكلاو ٌراَعَّصْلا ءاَج دق

 .٠ يف مو درا# 0

 باعيتسالاو 2180/١ يِوْعَبل ةباحصلا مجعمو 21391/0و « ١47/7 ىاثملاو داحآلا ١-

 . 75/١ ةباصإلاو 21٠١/١ ةباغلا دسأو «ملال/١

 . هريغو دواد يبأ مامإلا خيش « يزارلا تارفلا نب دمحأ وه -9

 نسبا راد ربد يف ةكم ىلعأب ةيقب هنم تيقب نرق « ةلقصم نرق :ةّكم رابخأ يف يهكافلا لاق -#

 لحر ةلقصمو « هلصأ يف ةعئار راد فرطو رماع بعش نيب اب وه ( منغلا فقوم دنع « ةرمس

 يف ةيردومللا دجسم دنع ناك هنأب منغلا فقوم باتكلا ققحم ددح دقو . ةيلهاجلا يف هنكسي ناك

 . مويلا فورعملا ليللا قوس ةياهف

 ةكم رابخأ يف يهكافلاو « 444/١ ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلاو 21/5 دمحأ هاور -؛

 يف مكاحلاو « 507/١ ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « ةباحصلا مجعم يف يوغبلاو « 4

 نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع ىلا مهدانسإب مهلك « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو « 737/8 كردتسملا

 ش . هب يكمل جيرح

 . لوهجب وهو « دوسألا نب دّمحُم هيف :5 دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا لاقو
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 ىّرعلا دبع نب دسأ نب دليوخ نب لفون نب دوسألا -5 ١ 22 . 0 2 ءب ا اقوز .٠ هلا
 . ثيدَح يف ٌركذ هلو « ةشّبحلا ضرأ ىلإ َرَحاَه

 3 رب لمحم نع « يبأ ئثدح :لاق ( مزاح نب ريرح نب بهو انثدح :لاق 3 4

 :قاحسإ

 نب دوسألا :هي يبلا باحصأ ْنم ةّشّبحلا ضْرَأ ىلإ َرَجاَه ْنم ةيمُسُت ف

 . * ىلا دبع نب دسأ نب دليوُح نب لفوت
 ؛دوسألا نب بهو :ليقو « بُهَو نب دوسألا -

 «ء رمع نب ىسوم انثدح :لاق ءامب يمزّلقلا ناسغ يبأ نب ناسغ انربخأ

 ع ةملس يبأ نب ورمع انثدح :لاق ء فلخ نب سابعلا نب دمحم انثدح :لاق

 نب ديز نع « ناليغ نب صفح دْيَعُم يأ نع « * هللا دبع نب ةقدص انثدح :لاق

 لاح « بهو نب دوسألا هيبا نع « دوسألا:نب بهو ٍنثدح :لاق « ملسأ

 06 هللا لوسر

 ١- ةباحصلا ةفرعم ١/ » 770باعيتسالاو ١/ » 68ةباغلا دسأو  3٠١5/1١ةباصإلاو ١/لال/ا .

 روهشملا مامإلا « ةيوهار نبا وه -؟ .

  -3ص قاحسإ نبال ي زاغملاو ريسلا 777 .

  -4عناق نبال ةباحصلا مجعم ١/١5 « باعيتسالاو « ؟١/507 ةباحصلا ةفرعمو ١/ 90ع«

 ةباغلا دسأو ١// »107ةباصإلاو ١// . 70ش

 م١



 2 م0 ىلا سا < ع سلا بيل ُس 8 2

لاق ؟ هب كعفنُي نأ هللا ىسع ءيشب كين الأ لاق هك هللا لوسر نأ
: 

 7 9 - هَ 95 # 8
 و

 لّدع هنم بابلا « ٌُباوبأ ١[ابّرلا نإ] :لاق « هللا كملع امث ئملعف ىلب :تلق

 ا
 ايّرلا ىرأ ناو ٠ هنأ عم ٍلحُرلا عاتططاك ٌةرْجَع اهاثذأ ٠ ”ابزح نيس

 5 وار

 نع ( دّيعم يبأ نع « ةملس يبأ نب ورمع نع « *نيغعألا ركب وبأ هاور

 عم ةياورلا لقن ذا ةباصإلا نم بيوصتلاو (أطخ وهو « (بابلا ابرلا باوبأ) :لصألا يف ءاج -9

 . فّئصملا نم اهدنس

 ءابوُحو ءابوَح :لاقيو « مثالا نم ابرض نيعبس :لوقي نأ ديري هنأك ع مثالا :بوحلا -؟

 31١5/7. ناسللا

 يف يوانملا هدافأ « ههركي وأ هيذؤي اهب هركذو « هيف ةعيقولاو هيلع عفرتلاو هراقتحا :هانعم -#

 . 59/7 ريدقلا ضيف

 ىلا رجح نبا هازعو . هب نيمسلا هللا دبع نب ةقلص قيرط نم 01-2750 عناق نبا هاور -4

 . هل ةقدص ةياورل هفعض مث « هدنم نبا

 ٠ هريغو ملسم مامإلا خيش « ةقثلا ظفاحلا مامإلا « يدادْعَبلا فيرط نب نسحلا نب دَّمحُم وه -ه
 :رظني « دحاو ريغ همهقاو « ثيدحلا كورتم وهو « يليألا دعس نب هللا دبع نب مكحلا وه -5

 . ١817/١ ءافعضلا يف نغملا
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 نب [ةدابغ] نب ا :ليقو « لاَّرَتلا نب "[ةداّبَع] نب رّيمح نبا ؤهو
 هللا دبع نأ , يدعّسلا ديبغ نب ةَّرم نب لاّرَتلا

 . لمحل ما يف + ؛ نيعبرأو نيتنلا ةنس يفوت

 . ةرصبلاب صق نم لوأ وهو

 .هنم امهعامس حصيالو ع, ةركب يبأ نب نمحرلا دبع و « نسحلا :هنع ىور

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 175/١ يوَعَّبلل ةباحصلا مجعمو 2 5107/4/9 يناثملاو داحآلا ١-

 ةباصإلاو © ٠١/١ ةباغلا دسأو ع« 69/١ باعيتسالاو « 0/0/١ ةباحصلا ةفرعمو ؛ ١

 . ا

 « 41/97 دعس نبا تاقبط :فاضيو « هتمجرت رداصم نم بيوصتلاو « دابع :لصألا يف -؟

 . 777/* لامكلا بيذقو

 تناك لمجلا ةعقو ناف « هيف كشال أطح وهو « يزملاو « ريثألا نبا :هنع هلقنو « لاق اذك -

 لاقو « نيعبرأو نيتنث ةنس تام :4 4/١ ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا لاقو « فالح الب 75 ةنس

 . ملعأ هللاو « نيلوقلا طلخ هنأكف « لمجلا موي لتق :- ينيدملا نبا نعي - يلع

 مكاحملاو ناّبح نباو يواحطلا اهتبثأف ( اهيف نوئّدحْملا فلتخا دوسالا نع نسحلا ةياور -

 متاح فيرشلا روتكدلا خيشلا لضافلا خالا باهساب اهنع ثدحت دقو « نورخآ اهافنو مهريغو

 عمج دقف , 58/6 (سيلدتلاب هتقالعو يفخلا لسرملا) ميقلا هباتك يف يّكملا نوعلا فراع نب
 عامس ةحص كلذ دعب حجر مث « ةقيقد ةيملع ةشقانم اهشقانو ( ةلأسملا هذه يف ءاملعلا لاوقأ

 . دوسألا نم نسحلا
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 :لاق « ركاش نب دّمحُم نب رفعج انثدح :لاق « ناميلس نب ةمثيخ انربخأ

 نع « سنوي نع « ثراولا دبع انثدح :لاق « يبَصَقلا رمع نب دَّمحُم انثدح

 :عيرس نب دوسألا نع « نسحلا

 . دعب اّمُأ :لاقف « بطَح أي ّيبلا نأ

 دبع انثدح :لاق « يرّوُشكلا دَّمحُم نب ديبع انثدح :لاق « ةمثيح انربحأ

 « ديبع نب سنوي نع « بّرَح نب مالسلا دبع انثدح :لاق « ناسغ يبأ نب هللا

 . عيرّس نب دوسألا نع ( نسحلا نع

2 
 هَ

 :عيرس نب دوسألا نع « نسحلا نع « ديّبُع نب ورمع نعو

 :لاقف ( دماحمب لجو رع يّبر ُتْدَمَح دق يّنإ :لاقف ٠ هلو بلا ىتأ ُهَنَ

 . ١ ُهَدّشْنَتَساَو « َدْمَحلا بحي كر نإ

 نب نمح رلا دبع انثدح :لاق يركسعلا نمحرلا دبع نب هللا دبع انريحأ

 ( ةداتق نع « يبأ نثدح :لاق « ماشه نب ذاعم انثدح :لاق « يئراَخلا دّمحُم

 :لاق « نسحلا نع

 حرش يف يواحطلاو « داحآلا يف مصاع يبا نباو « (5111) درفملا بدألا يف يراخُبلا هاور ١-

 ؛ 587/١ ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو ؛« 9 يللامألا يف يلماخحملاو 2 73/4/54 راثآلا ناعم

 يف مين وبأو ؛ ١١1ص ناجرح خيرات يف يمهسلا ةزمحو « 5١4/7 كردتسملا يف مكاحلاو

 . هب يرصبلا نسحلا ىلا مهدانسإب « 501/4 ةراتخملا يف ىسدقملا ءايضلاو « ةفرعملا

 ك١



 باّحصأ نم ناكو ٠ ؛ عرس نب ذوسألا دحتسسسلا ا اذه ف ًصق نم لّوأ

 ؟ الَدَع نيلئاقلاب َك ”يذعأ الأ هل ليق هنأ :مئاّنلا ىَرَي اًميف ىَأَرف , 46 هللا لوُسَر

 . دوسألا باحصأ :ليق ؟ مه نم :لاق

 ١ يبراحملا مّرْصَأ نب دوسألا -
 . ماّشلا لهأ يف ُهداَدع

 . بيبح نب ناميلس هنع ىور

 نب ديزي اشدح :لاق « قشمدب يضاقلا بويأ ن :ي ناميلس نب دمحأ انريخأ

 ةقدص انئدح :لاق « "ءىرقملا ديزي نب هللا دبع انثدح :لاق « دمصلادبع

 ئثدحو :لاق « بيبح نب ناميلس نع « "يلع نب هللا ديبع نع ع هللا دبع نب

 :لاق « يبراحملا مّرّصَْأ نب دوسأ

 اذاّمَه :تلق :لاق ؟ َكَدي ُكلْمَت :لاق ؟ يصْوَأ ٠ هلك هلل َلوُسَراَي :تلق
 كلمأ مل اذإ كلمأ اذام :تلق ؟ كئاّسل ُكلْمَت :لاق « يدي كلمأ مل اذإ كلئأ
 . افورعم لإ كئاّسلب لقتو « ريخ ىل لإ َكَدَي طسْنت الف :لاق « يناسل

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو ع 187/١ يوُمَبلل ةباحصلا مجعمو « 7/7 يناثملاو داحآلا ١-
 ةباصإلاو « 89/1١ ةباغلا دسأو عوم/١ باعيتسالاو « ؟١/05 ةباحصلا ةفرعمو « 0١
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 ف يرزجلا نبا هركذ « ءىرقملا يقشمُدلا يشرقلا ركب وبأ دشار نب ديزي نب هللا دبع وه -؟
 . 4517/١ ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ

 هل ىور « فيعض وهو « يشرقلا هناكر نب ديزي نبا « هللا دبع :لاقيو « هللا ديبع وه -
 . هجام نبا
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 . 'هلثم ةقدص نع « ةملس يبأ نب ورمع هاور

 :لاق « ورمع نب فلح انثدح :لاق « ميهاربإ نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 ميحرلا دبع يأ نع « نيعأ نب ىسوم انثدح :لاق « ناميلس نب قاعملا انثدح

 نع « بيبح نب ناميلس نع « تخب نب باهولا دبع نع ديزي يبأ نب دلاح

 :لاق « مرصأ نب دوسأ

 . " هلثم ركذف « ئصوأ « هللا لوسراي :تلق

 " ياَتكلا ةماطخ نب دوسألا -

 . ةماطُح نب ريهز وأ « كي بلا َكرْذَأ

 ' نب دمحم نب دمحأ انثدح :لاق رص عماج نب ميهاربإ نب دمحأ انربخأ

 نب كلملا دبع انثدح :لاق « رذنملا نب ميهاربإ انثدح :لاق « جاجحلا

 يفو 2””مك١ ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو ع 40-455 ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هاور ١-

 يف :يراحُلا لاقو « هب نيمسلا هللا دبع نب ةقدص ىلا مهدانسإب « 4١/7 نييماشلا دنسم

 . رظن هدانسا

 . هب ورمع نب فلخ نع ١١/١ عناق نبا هاور -؟

 « ةفرعملا يف ميعُن وبأو © 781/١ ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو 21١5/١ محجعملا ف يوغبلا هاورو

 يمنئيهلا لاقو « هب ديزي يبأ نب دلاخ ميحرلا دبع يبأ ىلا مهدانسإب < 714 ةراتحملا يف ءايضلاو

 . أ حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو « همجرت نم دحأ مل تخب نب باهولا دبع هيف ٠١5/4: عمجملا يف

 . يذمرتلا الا ننسلا باحصأ هل ىور « ةقث تخب نب باهولا دبع :تلق ءده

 ةباصإلاو 211/896 1١01/١ ةباغلا دسأو « 7/0/١ « ٠٠٠١/89 ةباحصلا ةفرعم -»

 .االه/»و ءالكإ)
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 ( ةنانك نب نم « ةماطخ نب دوسألا نب رضنلا نب ليعامسإ نْنَدَح :لاق « ريَجب

 :لاق (هّدَج نع « هيبأ نع

 هللاب نمآف ( 8ك هللا لوُسَر ىلع ٌمدق ىّتح « ًاذفاو ةماطخ نب َريَهز جرح

 َرْكَذ مث ءانل مْحأَف « ةّيلهاَجلا يف اهيمْحَن انك ىّمح انل َّنِإ :لاق مث « هلوُسَرو

 . ١ هلوطب دوسألا َمالْسِإ

 ١- يملسألا يعاَرُخ نب دوسألا "

 . ” قيقحلا يبأ نبا لق يف نيا دذألا « مهل فيل

 انثدح :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « برقعي نب دّمحُم انربخأ

 :قاحسإ نبا نع « ريكب نب سنوي
 مه َنذَأَف ٠ « قيقا يبأ نبا ٍلَْق يف هي هللا َلوَُر اوُأتسا نم ةيملست يف

 يعاّرتن نب دوسألاو ء سيئأ نب هللا دبع و « كيت ْنب هللا دبع هيلإ جرَخف

 ؛ ملسأ نم مهل فيلَح
 انثدح :لاق « يراخُبلا رذئملا نب هللا دبع ب دم علا وبأ انربخأ

 ثراحلا نب ميركلا دبع انثدح :لاق « يزّوُرملا دامح نب دمحأ نب دامح

 ١- لوهجم دانسإلاو :لاق مث « هدنم نبال هبسنو « ةباصإلا يف رجح نبا هركذ .

 ةباصإلاو ء 1 ةباغلا دسأو 2( ؟ا/١/9 ةباحصلا ةفرعم -؟ 7١/١ .

 - لوسر ىلع بازحألا بّرح نميف ناك « يربيخلا يدوهيلا قيقحلا يبأ نب مالس عفار وبأوه

 ةياهنلاو ةيادبلا 5//١71 .

 . 3١ 4/* ماشه نبا ةريس -
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 ْح 75 زر ١ ةماسأ نع « ١ندملا [رمعإ نب دمحم انثدح :لاق « يزورملا
 5 ا

 :لاق « "عفار يبأ نع « راسي نب ءاطع نع « هيبأ نع ء "ملسأ

 لاقف « تفتلتالو ضُما :هل لاق بلاط يبأ نب ىلع لي هللا َلوُسَر هّحَو اّمَل

 قح مهُلئاَقُت الف مُهئيحا تلزن اذإ :لاق ؟ هللا لوُسَراَي ٌعَنصأ فيك : يلع

 دوسألا هيلإ َرَرَبو « ٍجحّدم نم لَ َرَربَق :هيفو « ثيدَحلا َركَذَ ع مكوُلتاَقُي
 ش . ُهَبلَم ذححَأو دوسألا هلتقف « يعاّرخ نب

 'يدهتلا دوسألا يبا ني دوسأ 1 ٠١

 انثدح :الاق « بوقعي نب دّمحمو 0 نيج انريخأ

 نب ةسبنع انثدح :لاق « ريكب نب سنوي انثدح :لاق « رابحلا دبع نب دمحأ

 :لاق « هيبأ نع « يدُمنلا دوسألا نبا ن هع « رهزألا

 :لاق «٠ هلْ ٌُعبْطِإ بيصأف « راَغعلا ىلا كي هللا ٌلوُسَر بكر
 . تيقل ام هللا ليبس فو تيّمَد ٌعبصإ الإ تنأ له

 « دوسألا نع :هثيدح يف بروقعي نب دّمحُم لاق

 . باوصلا وهو 4 دوسألا

 ذم

 . أطخ وهو ( ريمع :لصالا ف ءاجو « يدقاولا وه -

 . ةجام نبا هل ىور « ثيدحلا فيعض وهو « يندملا ديز وبأ وه -"؟

 . اهدعب دهاشملاو ادحأ دهش ( 85 ىبلا ىلوم « ىطبقلا وه -#

 . 58/١ ةباصإلاو 2« 98/1١ ةباغلا دسأو « 71/14/1١ ةباحصلا ةفرعم - 4

 المآل



 ريكب نب سنوي نع « يراصنألا ىسوم نب قاحسإ نع ؛ ١نادبع هاورو

 . " هلثم

 ١ يِماَمَيلا هللا دبع نب دوسألا " 0

 ةّيصاّصَخْلا نب ريشي ْعَم لو بلا ىلع دف

 انثدح :لاق « ةمئيخ يبأ نبا انثدح :لاق « ةزاجإ بيلك نب مثيطا انربخأ

 :لاق « ةماعد نب ةداتق انثدح :لاق « نرح نب قعّصلا ن .ع « ً؟ةملس وبأ

 نب ريشب :سوُدَس نم لاح ةعبرأ 6 هللا لوُسَر ىلإ ةعيبر نم رَحاَه
 ةمامَيلا نم 2 هللا دبع نب دوسأو ( ةّيصاصخلا .

 ١- بحاص « ةجحلا ظفاحلا مامإلا ( يقيلاوحلا يزاوهألا ىسوم نب دمحأ نب هللا دبع وه

 ريسلا :رظني ع 705 ةنس يفوت « ةباحصلا ةفرعم :اهنمو « تافّئصم 4 15/1 .

 ةبانالا يف ياطلغم لقن -؟ ١/ 7فّنصملا نم ةلماك ةمجرتلا .

 ةبعشو يروثلا هاورام حيحصلاو '« هدنم نبا ييعيو « نيمهاولا ضعب هركذ :ميعُن وبأ لاقو .
 لاقف « هعبصإ تيمدف راغلا يف دلو يبلا عم تنك :لاق « يلجبلا بدنج نع سيق نب دوسألا نع

 باوصو :رجح نبا لاقو , راغلا يف هي يبلا عم نكي مل ابدنج نأب ريثالا نبا هبقعتو . هلثم

 | ال ناريغلا نم اراغ دارأو « ةحيحصلا قرطلا يف تبث اذك « راغ يف كي يبلا عم تنك :ةرابعلا

 دوهعملا راغلا .

 يراخُبلا هجرخأ . بدنج ثيدحو :تلق ٠١/ 2, 540ء817/4 دمحأو 2 (11781) ملسمو

 اة عماجلا دنسملاو « /7/14 ةرهملا فاحتا :رظني. « مهريغو .

 هتيقل يذلا :يأ « (يذلا) ىعمب انه (ام) ظفل :8917/56 ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاقو

 هللا ليبس يف بوسحم :

  -'9ةباحصلا ةفرعم ١/ » 7/4باعيتسالاو  ) 91١/١ةباصإلاو ع٠ ةباغلا دسأو ١/هلا .

 . هريغو يراخُبلا مامإلا خيش ٠ يكذوبتلا ليعامإ نب ىسوم وه -4
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 'يرُكْشَيلا دوسألا نب ةعيبر نب دوسألا 4 ١-

 . ةَرْصَبلا باَرْعَأ يف هدادع

 ىسوم نب نارمع انثدح :لاق « يراخبلا ورمع يبأ نب دمحم انربخأ

 صفح انثدح :لاق « "قوزرم نب دّمحُم نب دمحم انثدح :لاق « ناجحا

 نبا وا « ةيابع ئثدح :لاق « يدايإلا ديبع نب ثراحلا انثدح :لاق « يوافطلا

 :يركششيلا دوسأ نب ةعيبر نب دوسأ نع - ةبلعث نب نم لجر - ةيابع

 اهريغو ةّياهاجلا ءامد نإ الأ :لاقف « ًابيطخخ َّماَق ةّكم َحَنق ان لي ّيبلا نأ
54 

 ا 1١ . " ةنادّسلاو ةياقسلا الإ « ّئمَدق َّتْحَت

 * ةرهز نب ثراحلا نب دبع نب فْوَع دبع نب فْوَع نب دوسألا-١

 ١- ةباغلا دسأو « ؟ا/١/0 ةباحصلا ةفرعم  © 37١5/9١ةباصإلاو ١/ل/ا .

 صفح هخيشو . مهريغو ةجام نباو يذمرتلاو ملسم هنع ىور ( ةقث خيش © قوزرم نبا -؟

 . هركذ ادحا دجأ ملو « هفرعأ مل يوافطلا

 . لوهجم هدانسا :لاقو « ةباصإلا يف رجح نبا هلقن -#

 ةحح يف لي هللا لوسر تعم :لاق ٠ صوحألا نب ورمع ثيدح نم هوحنب يور دقو :تلق

 دواد وبأ هاور « عوضوم ةيلهاجلا ءامد لكو :هلوق اهيفو « دك هتبطخ ركذف :لاق ع ادولا

 )1١801١(( ةجام نباو « 1917/4 ىربكلا يف يئاسنلاو ع« )١١77( يذمرتلاو « "084

 . 81/١ 4. عماجلا دنسملاو ع 488/15 ةرهملا فاحتإ :رظني «مهريغو 2 4547/9 دمحأو

 دبع يبل ءاوللاو ةنادسلا تناكو « اهقالإو احباب حتفو اهرمأ يلوتو ةبعكلا ةمدحخن « ةنادسلاو

 . 7//1917 برعلا ناسل :رظني ( مالسإلا يف مهل هلي يببلا اهرقأف « ةيلهاجلا يف رادلا
3 

 . 70/١ ةباصإلاو 2« ٠١5/١ ةباغلا دسأو « 0/١ باعيتسالاو 2« 775/١ ةباحصلا ةفرعم -4
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 , نمحرلا دبع وخأ ا « ةنيدملاب تامف « نيصحو وه , حْنفلا موي ملم
 . ٌراَد اي هلو

 انثدح :لاق «© روصنم نب دمحم انثدح :لاق « نارهم نب دمحأ انربخأ

 :لاق , ١يدقاولا دعس نب دّمحُم

 وه حْنفلا يف ٌملسأ نمحرلا دبع وحخأ ءافوع دبع نب فوع نب هللا دبع و

 ” تام اهيف « ةنيدملاب ٌراد هلو « ٌنيصحو ُدوسألا هوخأو

 " ياَمّيلا يدسألا كلام نب دوسألا-5

 . 4 بلا ىلع ةَداَقو هيخألو « كلام نب ناجردحلا وأ
 :الاق « يرّكّسَعلا نسحلا يبأ نب نسحلاو « يعارملا عفان نب دّمحُم انربخأ

 « يلْمَرلا ميهاربإ نب قاحسإ انثدح :لاق « دامح نب دمحأ نب دّمحُم انثدح

 ناجرْدحلا نب ءْرَج نب نمحرلا دبع نب ءْرَح نب مشاه نب دّمحُم نب ماشه انثدح

 نب ءَرَج يبأ ئثدح :لاق «هدج نع (« هيبا نع « يبأ ئثدح :لاق « كلام نب

 :لاق « ناحردحلا

 ُناَكو « ُهاَنقَدَصو هب انآ كك هللا لوُسَر ىلع ٌدوسألا يبخأو انأ ُتمدَق
 . هابحص اًبحّصو ب ّيبلا امدح دق ٌدوسألاو ءُْج

 يدقاولا رمع نب دّمحُم بتاك وهو « دادغب ليزن يرصبلا عينم نب دعس نب دَّمحُم وه ١-
 . دواد وبأ هل ىور « هبحاصو

 . تاقبطلا يف لقنلا اذه ىلع فقأ ملو « دعس نبا نع ةباصإلا ف رجح نبا هلقن -؟
 . الال/١ ةباصإلاو ,. 5 ةباغلا دسأو « 7178/١ ةباحصلا ةفرعم -

١3 



2 

 ١ يلمرلا قاحسإ هب درفت ( دانتسإلا اذك الإ فرعيال 3 بيرغ ثيدح اذه

 ١0 يركبلا نارمع نب دوسألا "

 ادفاو لو يببلا ىلع ٌمدق , دوسألا نب نارمع :ليقو « لئاو نب ركب نم .

 نب دّمحُم انثدح :لاق « يروُباسُيَّلا بوقعي نب دّمحُم نب دّمحُم انريخأ

 ملَس نب ماكح انثدح :لاق ءارصن نب ىسوم انثدح :لاق « يزاّرلا هللا دبع (
-_ 

 « ؛لجَحملا يبأ نع « "يدْهَنلا ةَرَسْيَم نع « سيق يبأ نب ورمع انثدح :لاق

 :لاق « كارمع نب دوسألا وأ 2 دوسألا نب دارمع نع

 مالسإلا يف اوُلَعَد امل مُهَفاَوو قي هللا لوُسَر ىلإ يمْوق َلوُسَر تنك
 00 ٠

 . اورقاو

 'يعوبرُيلا ةبلعث نب دوسألا-8١ ١

 ١- نولوهمب مهو :لاق مث « فنصملا نع روكذملا ثيدحلا عم ةمجرتلا رجح نبا لقن .

  -9ةباحصلا ةفرعم ١/ » 775ه/1 ةباغلا دسأو « 0 باعيتسالاو  203١ةباصإلاو ١/0/5 .2

 - يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هل ىور « يفوكلا مزاح وبأ « يدهنلا بيبح نب ةرسيم وه

 مهريغو . ْ

  -4نيعباتلا عابتأ نم ةقث وهف « يركبلا ةّرم نب ٍنيدُر وه سيلو « لوهحجب خيش لجحملا وبأ (
 ليدعتلاو حرحلا :رظني 01/9 .

 لوهجب وهو لجحملا يبأ ريغ هيفام :رجح نبا لاقو « افنآ ةروكذملا رداصملا يف ثيدحلا رظني -ه ٠

 +- ةباحصلا ةفرعم ١/ » 7075باعيتسالاو ١/ » 8.0ةباغلا دسأو  2٠٠/١ةباصإلاو ١/70 .

١0 



 هسفن ىلع الإ ناَح ِنْجَيال :لوقي هعمسو , عادولا ةّجح يف هل ّيبلا َدهَش
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 ١د

 " ىشَبَحلا دوسألا 84

 . ١ةقوكلا َلَّرَت 'نميف « ةباحصلا يف يدقاولا دعس نب دّمحُم هركذ ؛

 « مثيلا نب ميركلا دبع انثدح :لاق « رافصلا دّمحُم نب ليعامسإ انربخأ

 ”ديبع نب ب لا نع « فاّسَي نب رماع انثدح :لاق « يِسْررتلا سابع انثدح :لاق

 :لاق « رمع نبا نع ( ءاطع نع « 4 ناوكذ نب نسحلا نع ؛

 4 ا . * ْثيدَحلا ٌركَذَف ؟ رّوصلا ٍنَع نرخ

 ؟دليّوُخ نب يرَتْخَبلا نب دوسألا ٠

 ١- ىربكلا تاقبطلا :رظنا 45/5 .

 . ةعيبر نب دوسألا ةمجرت يف هانركذ دقو « صوحألا نب ورمع ثيدح نم روهشم ثيدخلاو
 ١١٠١/١ ةباغلا دسأو ,طا/١/5 ةباحصلا ةفرعم -؟

 . هفرعأ مل :لاقو « 4ا//١٠ دئاوزلا عمجم يف يمئيلا هركذ #

 الا ننسسلا باحصأو « انورقم يراخُبلا هل ىور « فيعض رهو « يرصبلا ةملس وبأ وه -4
 . يئاسنلا

 . هب حابر يبأ نب ءاطع ىلا هدانسإب ةفرعملا ف ميَعُت وبأ هاور -
 ةباصإلاو ١/ 99-2٠١٠١٠١ ةباغلا دسأو 2 88/١ باعيتسالاو « 71/5/1١ ةباحصلا ةفرعم -5

 .ال١

 ركذ مث . . . دليوخ نب يرتخبلا نب دوسألا :الاقف « ميَعُت وبأو ُهَدْنَم نبا هركذ :ريثألا نبا لاقو
 2 (دليوخ نبا) وه :الاقو ع يبأ ريغب (يرتحبلا) :الاقف , هاجرخأ اذك :لاق مث « ةمجرتلا ةيقب



 . ' ةباحصلا يف يراخْبلا ُهَركذ , لي ّيبلا لأس ش

 « ةناَوع يأ نع « دامح نب ىيي نع « َكرْدُم نب نسحلا نع يراخُبلا ىور

 ع ينغتسأ نأ يرخأل ْمظْعَأ « هللا َلوُسَراَي :لاق يرّتْخَبلا نب دوسألا نأ

 ؛دوسألا 5

 . ضيبأ #4 يلا ُهاّمّس

 قاحسإ نب دّمحُم انثدح :لاق ء فسوي نب بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 نب ركب نع « ةعيهل نبا انثدح :لاق « حلاص نب نامثع انثدح :لاق « ِناَغاصلا

 :لاق دعس َّنْب لْهَس نأ « ةداّوَّس

 . ضيبأ لي ّيبلا هاّمسف  دوسأ ىّمسُي ْلَجَر ناك

 . ” ةعيهل نبا نع « هريغو ٍبْهَو نبا هاور

 نب دسأ نب ثراحلا نب مشاه نب صاعلا :يرتخبلا يبأ مساو « يرتخبلا يبأ نب دوسألا) وه امنإو

 ىبأي قايسلا رهاظو :هلوقب رجح نبا هبقعتو « ( يدسألا يشرقلا بالك نب يصق نب ىزعلا دبع

 . كلذ

 ١- طسوألا خيراتلا يف يراخُبلا هركذ ١ه .

 . يعجشألا وه مزاح وبأو « ٍقوكلا يعجشألا قراط نب دعس وه -؟

 . أطح وهو « يموق :لصألا يف ءاجو « ريثألا نباو ميعُت وبأ هركذ -#

 . 51/١ ةباصإلاو 2235048و« هم١/8 ةباغلا دسأو 3 أ ةباحصلا ةفرعم - 4

 . هب ةعيط نبا نع 547/١ ١ عماجلا ف بهو نب هللا دبع هاور -ه

 . هب ةعيل نب هللا دبع ىلا هدائسإب ع 7٠١ 4/ ريبكلا مجعملا يف ناربطلا هاورو

١845 



 'راّرع نب ناوفص نب مزاح نب دوسألا -
 . ىَراَخُب لزن

 « ةزمح نب دّمحُم نب رهاط انثدح :لاق « يراخُبلا يرسلا نب لهس انربخأ

 2 ؟رْضُنلا نب ريحُب دمحأ وبأ انثدح :الاق « ميهاربإ نب هللا دبع نب دّمحُمو

 :لوقي  "يماّشلا ماشه نب ًدابع ليم ابأ تعمم :لاق

 نب ناوفص نب مزاَح نب ٌدوسألا :ُهَل لاقي كلي ّيبلا باَحْصُأ ثم ًالُخَر تير

 ناكو « َنينس عْبَس وأ تس ُنبا ذبموُي انأو يبأ عم هيتآ تنكو :لاق « رارع هم
 نمّنسلا عم َرْلا دحأي ناكف .« ناتنسأ همق يف نكي مو ٠ نمّسسلا عم َرْمَتلا لكأي
 « لك :يل لوقيو , يرخح يف َرْمَكلا َلَمْجَي ناكو « ُهَعلَِيف ِهَمَف ف هلعجيف

 ماو ج 2 52 مس اصل يمهل 2 0 -
 :لكسف ٠ ةئس َنِْنآلَت نبا انأو لو هللا لوُسَر َعَم ةّييئَدحْلا ةوزغ تدهش

 ؛ هيدي ىلع َدقعو ( ةئاّمو نوسمح و سمح :لاقف ؟ كل ىّنأ مكو

 . ىَراَخُب ىَّرق نم ةّيرق ف انْذَوُم ناك اذه ليمَح وبأو :لاق
 هم

 . نسح هدانسإ دئاوزلا عمجج يف يمثيحلا لاقو

 . 7.0/١ ةباصإلاو 21٠٠/1 ةباغلا دسأو « 519/١ ةباحصلا ةفرعم ١-
 . 73/0/97 لامكألا :رظنا « 517/6 ةنس يفوت « دباعلا دعس نب رضنلا نب ريحب وه -؟

 . هلاح ىلع فقأ ملو 2 7079/5 لامكإإلا ف الوكام نبا هركذ -

 . هب يراخُبلا يرسلا نب لهس ىلا هدانسإب ةفرعملا يف ميعُت وبأ هاور -4
 . ادج فيعض هدانسا :لاق مث « هدنم نبا نع رجح نبا هركذو



 ١ يسوُدّسلا مَوُغ نب دوسألا- 7”

 ملسم نب رماع نب بيبح نب بيّيح نع « نيرق نب يلع هنيدَح ىور

 :لاق « مكوع نب دوسألا نع « يس وُدّسلا

 « ناموي ةّرحلل :لاقف « ةّمألاو ةرخلا نيب عملا نَع يو هلا لوسر ُتلأس

 | | . " ٌموي ةّمأللو

 ١ 0 ”يرْسَقلا زْرُك نب دسأ -؟ 4

 لل ا . / هداَدع « ةليجب نم

 ١ *[ يارا ديز نب مرقألا]
 نع 2( سيق نب دواد انثدح :لاق « ىّبعقلا انثدح- :لاق

 مرفأ يعي « هيبأ عم ناك هنأ « يبأ نثدح :لاق « مرقأ نب هللا كبع نب هللا ديبع

 . 75/١ ةباصإلاو 21١5/١ ةباغلا دسأو « 519/1١ ةباحصلا ةفرعم ١-

 يلو « ةباصإلا يف رجح نبا لاقو « هب نيرق نب يلع ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ِميَعُن وبأ هاور -؟

 يور هنأ صيخلتلا يف ركذو ءاباذك وهو « نيرق نب يلع هدانسا يف :707/7 ريبحخلا صيخلتلا

 - . نيعباتلاو ةباحصلا ضعب نع هوحن

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو 21١١/١ يرَعَبلل ةباحصلا مجعمو « 4/5 يناثملاو داحآلا -#

 ةباصإلاو « 68/١ ةباغلا دسُأو « 0179/١ باعيتسالاو ؛ 7/١ ةباحصلا ةفرعمو « ١/49
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 رجح نبا لقنو . ماشلا لهأ نم دادع :رداصملا فو  لصالا نم رثكا وأ ةقرو تطقس -4

 . تعش نإ هيلا عجراف « هدنم نبا ةياور

 2١58/١ يوَهَبلل ةباحصلا مجععم :رظناو « ةمجرتلا هذه لوأ نم رثكأ وأ رطس طقس -ه

 . ٠١8/١ ةباصإلاو 2171/1١ ةباغلا دسأو ع« 57/١ ةباحصلا ةفرعمو

, 

١54 



 :يبأ لاقف « بكر انب ّرمف « ١ ةرمُث نم عاقلاب

 « توندو اندف , مهلأسأف مقا ءالْوَه ينآ ىتَح 'كمهي يف نك «( ئب يا و 21 27 ع 00 هه 2 - ضر هام . ب سا ريبم م

 . ٌدحاَس وهو هيلإ ُرَظْنَأ ينك ( يَلَصُي هلو هللا لوُسَر اذإف

 ىسيع نب ناوفصو « رم<ألا دلاخ وبأو « دواد وبأو « يدهم نبا هاور

 . مرقأ نب هللا ديبع نع « دواد نع « مهريغو

 ”مرقأ نب هللا دبع نب هللا دبع نع « دواد نع :عيكو لاقو

 يشاَجَتلا ةمَحّصْأ "5 54 تاه أ 5 م8

 ةنرعو « ةنرُغ يداو ليس امهنيب « ُهْلَي يبلا اهب لزن « ةفرعب ةيحان -رسكلا مث حتفلاب - ةرمغ ١-
 . ؟90ص ةريسلاو ةنسلا يف ةريثألا ملاعملا :رظني « ةفرع نم تسيل

 . ١؟986ص طيحملا سوماقلا :رظني « ىثنألاو ركذلا نأضلا دلو يهو « ةميمي عمج « مهبلا -؟

 هللا دبع ىلا امهدانسإب ع ١١5/5 نئسلا يف يقهيبلاو .« 797/4 تاقبطلا ف دعس نبا هاور -
 . هب ينعقلا ةملسم نب

 25.5/١ ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « ةجام نباو « يئاسنلاو « يذمرتلاو ءدمحأ هاورو

 فاحتإ :رظنا « هب سيق نب دواد ىلا مهدانسإب مهريغو « 7١4/8 ةراتخملا يف يسدقملا ءايضلاو
 . ١87/4 عماجلا دنسملاو « 854/7 ةرهملا

 . 3١65/1١ ةباصإلاو 2« ١١9/١ ةباغلا دسأو 2, 964/1١ ةباحصلا ةفرعم -4

 يف مهركذل سيل ني يبلا رب م نم ههابشأو و اذهو « ميَعُت وبأو ْهَدْنَم نبا هجرخأ :ريثألا نبا لاقو
 . كلذ يف مهانعبتا امنإو «.نيعم ةباحصلا

 نم ًأطخأو « ميملا فيفختو اهرسكب ليقو « روهشملا ىلع نونلا حتفب يشاجنلا :رجح نبا لاقو
 . اهددش



 « لي يلا هيلع ىَّلصو « ةكم حبق َلْبَق تاَمو « كي ّيبلا دْهَع يف ملأ

 . ًاعبرأ هيلع رّيكو

 . دوعسم نب هللا دبع و « بلاط يبأ نب رفعج :هنع ىور

 نب كلملا دبع نب دّمحُم انثدح :لاق « دايز نب دّمحُم نب دمحأ انريخأ

 ديعس نع « ناّيح نب ميلّس انربخأ :لاق « نوراه نب ديزي انثدح :لاق «ناورم

 : هللا دبع نب رباج نع « انيم نب

 . ١ يشاَجَلا محم ىلع ىَلص يلا نأ
 ”نزام نب ىشعأ -7

 « روعألا نب هللا دبع همسا :لاقيو « ميم نب ورمع نب نزام نبا وهو

 . ةرصبلا نكس « ةبحص هل « كلذ ريغ :ليقو

 :لاق « ”[مثيم] نب دمحأ انثدح :لاق « فاّصَخلا دمحأ نب رفعج انربخأ

 :لاق « ميعُت وبأ انثدح

 . نِزاَم نب ىشعأ :هللَو يلا بحّص نم ميم ب نمو

 « مثيهلا نب ميركلا دبع انثدح :لاق « رصع راطعلا دّمحُم نب رمع انربخأ

 يف يواحطلاو ؛ 5958و. 751/9 دمحأو 2549/7 ملسمو ع #/١40 يراخُبلا هاور ١-

 . هب نايح نب ميلس ىلا مهدانسإب © 454/١ راثآلا ناعم حرش

 ةباحصلا ةفرعمو « 9 عناق نبال ةباحصلا مجعمو «© 5 يوَعَبلل ةباحصلا مجعم -؟

 477/1و 34/4و © 94/١ ةباصإلاو 217/1١ ةباغلا دسُأو « ١4/١ باعيتسالاو ؛ ”هد/١

 «ءكعمى/١ نيحورجملا باتك :يف هتمحرت رظنيو ؛ هتبثآام باوصلاو « مثيهلا :لصالا يف ءاج »م

 . 15/١”3 نازيملا ناسلو



 ىشعألا انثدح :لاق « ةبلعث نب نعم ئثدح :لاق « "ةلَسْط 8 ةقدص انثدح

 . نزاملا

 مساس

 ناورم نب ميهاربإ نب دٌّمحُمو « ثراحلا نب هللا دبع نب ىيي انثدح
 نب ميهاربإ انثدح :لاق « ديعس نب يلع نب دمحأ انثدح :الاق « نايقشمدلا

 يثدح :لاق « ِءاَرَبلا ديزي نب فسوي رّشعُم وبأ انثدح :لاق ( ًةَرَغْرَع نب دمحم

 ١ نزام نب ىَشْعَأ نع « يحلاو يبأ ئئدح :لاق « ىنزاملا ةَقدص نب ةلَسْبَط

 :لاق

 :هُتدشنأف دلي ّيبلا تين

 ” ْيَرذلا َنم ًةبرذ تحررت يِنِإ برا َناَيَدَو سانا كلاماي
 ها ام 7 5 0 2 5 هاضص م لسا لهم رش .٠
 *؛ برَهو عازب يَئفلَخف بحجر يف ماعطلا اهيغبأ تبهذ

 ملسمو يراخُبلا هل ىور « قودص وهو « يرصبلا ءاربلا نب ديزي نب فسوي وه ١-
 يف ناّبح نبا هركذ « نيسلا ىلع ماللا ميدقتب « ةقدص نب ةسليط لاقيو « ةلسيط نب ةقدص -؟

 . 491/0 تاقثلا « ةبلعت نب نعم هخيش ركذ اذكو « 458/5 تاقثلا

 . ناسللا ةطيلس اهأ ديري « ناسللا ةدح :برذلا -#

 هيلع اهزوشن ديري © بضغلا :برحلاب دارملاو « بره نم الدب « برحو :رداصملا ضعب ب -4
 هليحر دعب



 ' ْبَلَع ْنَمل بلاغ رش نهو [بئذلاب ْتَّطَلو َدْهَعلا تفلخأ]

 . " ْبَلَع ْنَمل ٍبلاَغ ره نمو :لوقي كي يبلا َلَعَجَف

 " يجرغألا فْوَع نب كيرش نب عّلْسَأ

 . ةرصبلا بارعأ أ يف هداتع ٠ ةبْخم هل

 « يفاريسلا يلع نب ماشه انثدح لف ء رطل نب دمت دمحم نب ىلع انربخأ

 :لاق « يمراّدلا صفح نب سيق انثدح :لاق

 نب كيش نب علسألا وه :لاقف ؛ هني نع علطألا مَع يب ضب أس

 . فْوَع

 عيبرلا انثدح :لاق « سيق انثدح :لاق « ماشه انثدح :لاق ١ يلع انربخأ

 نع تعنتما اهنأ :ديريو « لصألا نم تطقس دقو « رداصملا ضعب نم ةدايز نيتفوقعملا نيبام ١-

 . لحفلا اهدارأ اذا هب اهجرف تدسو تعنتما اذا اهينذب ةقانلا عنتمت امك « اهسفن نم نيكمتلا

 ع 5701/5 دنسملا دئاوز يف دمحأ نب هللا دبعو « 5/9 ريبكلا خيراتلا يف يراخُْبْلا هاور --؟

 دازيو « تئش نا هرظناف « 57”7ص ثيدحلا تجرحأ ةريثك رداصم باتكلا اذه يف تركذ دقو

 2« )1١993(2 يزئممرهمارلل لصافلا ثّدحناو « 77١/ص ايندلا يبأ نبال فارشألا باتك :هيلع

 رعشلا ثيداحأ ءزجو 2« ”هو/١ ميَعُت يبأل ةباحصلا ةفرعمو « 540/١ يباطخلل ثيدحلا بيرغو

 . 015/7 شيطاب نبال لصفلاو زيبمتلا باتكو « (؟7) يسدقملا غلا دبعل

 (« ١194/١ باعيتسالاو « 65/١" ةباحصلا ةفرعمو « 0/1١ يوَعَبلل ةباحصلا مجعم -#

 . 58/١ ةباصإلاو « 91/١ ةباغلا دسأو

 . هريغو يراخُبلا مامالل خيش « ةقث وهو « يرصبلا دّمحُم وبأ وه -4



 ىلا ُتيهتنا اًملف ٠ ُتيلصو ُتَحّسَمَتف :لاق « ديعّصلا ةيآب - ماسلا امهيلع -

 ضْألا ىلإ هيدي 9 هللا لوسر بّرضف ٠ لستغاف مق ٠ ٌعلسأاي :لاق ءءاملا

 2 ء ضئرألا ىلإ هْيَدَيِي بّرض ّمُن ( هّهْحَو امه ّحَّسَم مث ٠ ( امُهَضَقَت من 2

 ( ىَنْمُيلا ىلع ىَرْسْيلابو « ىَرْسُيلا ىلع ىَسُيلاب هيعارذ اًمِهب حّسّمف امُهَضفَ
 . امهنطاّبو امهُرهاظ

 . هللا َلوُسَر ُهاَرَأ امك « ٌعَلْسألا ُهاَرَأ امك يبأ يناَرأو :عيرل لا لاق

 هللاو اذَكَه :لاقف « ةليمج يأ نب وع ثيردلا اذهب ند خير لا
 و هكر

 هدح :لاق « نايفس نب نسحلا انثدح :لاق : دم نب ناسح انوبخأ

 و

 نب كلملا دبع نب لضفلا ن ٠:يب ءالعلا انثدح : لاق « قوزرم نب دّمحُم

 يكمل قرر رب ميلا انثدح : لاق 2 ليدل وبأ يرقثملا ةّيوَُس

0 

 نباو يذمرتلا هل ىور « ثيدحلا كورتم وهو « ةليلعب فرعي « يرصب ءردب نب عيبرلا ١-
 . ٌةجام نبا امه ىور « نالوهجم هدجو هوبأو « ةحام

 . 151/7 ناسللا « اهماطخب ذحأيو « ةبادلا لّحري يأ -؟

 يف يناربطلاو 1١/١ راثآلا ناعم حرش يف يواحطلاو « ٠١7/5 ريسفتلا يف يربطلا هاور -*
 . هب ردب نب عيبرلا ىلا مهدانسإب « 554/١ ريبكلا مجعملا

 . ةجام نباو يذمرتلا هل ىور © فيعض يرصب وهو -؛



 ةّئس ةَرشَع ْعْبَسو ةئام شاع - دعس نب ةّكيَلُم نب بْعك نب نم ع 'يجلذملا

 :لاق « كير نب علسألا نع « هيأ نع -

 دارأو « ةدراب ةليل يف ةباَتَج ينتباصأف لي هللا لوسر ةقان َلحَرَأ تنك تنك

 لسَمْعَأ نأ تيشحو ( بح انأو هققان َّلحَرُأ نأ ُتهرَكَف « ليحّرلا هللا لوسر

 ّمُك « اهلّحَرَق ٍراصنألا نم ًالْخَر ُتْرمأَف ٠ ُضَرمُأ وأ ُتوُمَأَق درابلا ءاملاب
 46 هللا َلوُسَر تقحُل مث « تلستغاف ءام اهب ُتْنَحْسَأف « "ًاراجحأ ُتْفَضَر ما

 « هللا لوُسَراي :تلق ٠ ةبرَطْضُم مكتلخر ىَرأ نإ ٠ , ٌعلسأاي :لاقف « ُهَباَحْصَأو

 :ءلاَصَأ :تلق ؟ "[ملو] :لاق « ٍراّصْنألا نم لُخَر اًهْلَحَر يلَو ؛ اهلُحَرأ م

 تنخسافق

5 - 

 2 7 3 م
 3 اع يب راجحا تفضرو , اهلّحَرُي نأ ِهُيرَمأَف يسفت ىلع ْتيِشَحَف ةباََج ١ تى

 يّ < -

 ردو ةوَلّصلآ اوُبَرَقَت ال أوُنماَء َنيِذّلا اميأتي » :ىلاَعَت هللا لزنأف « هب ُتَلَسّمْغاف ُءاَم

- 

 ؛ « اَروُفَغ اًُفَعَن اك هللا نإ » :غلب ىح « ةيآلا . . . « ئَرْكُس

 نازيملا ناسلو « 581/517 لامكلا بيذهت :رظني « هثيدح ىلع عباتيال مئيهلا :يليقعلا لاق ١-

 35 . ٠

 . ١551/7 نانسللا «ءءاملا امي يمحأل اراجحأ تعمج يأ -؟

 . لصألا نم تطقس دقو « ثيدحلا جيرخت رداصم نم ةدايز -

 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو "ا ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -4

 . هب قوزرم نب دّمحُم ىلا مهدانسإب « 5١5/14 ةراتخملا يف يسدقملا ءايضلاو « ه١

 ( هدنسم يف نايفس نب نسحلا :ىلا هتبسن دازو « 0417/7 روثنملا ردلا يف يطويسلا هركذو
 . ةباحصلا يف يدروابلاو « راثآلا لكشم يف يواحطلاو « نآرقلا ماكحأ يف ليعامسإ يضاقلاو



 ١ ةّمَلَس نب سَعفَأ -

 .مهو وهو « رصيقألا :هل ليقو 2

 نب ناميلس انثدح :لاق « "يشاقّرلا ةبالق وبأ انثدح :لاق « ةمثيخ انربخأ

 دمحم انثدح :لاق « ”ةبقع نب ةرامغ انثدح :لاق « يماَّمَيلا بويأ وبأ بويأ -. 8 وع 8 2 2 "ع ع 0

 :لاق « هيبأ نع « ةذوه نب ةَربَص ن ل هللا دبع نب لاهنملا ن ١ع ( رباح نب

 م # ملهم

 اهب حضني : لو هللا َلوُسَر امي ثَعَب يلا ةواَدإلاب َةَمَلَس نب ُسَعْقَألا ءاَجْل ُدهشأ

 © َناَدف د دجسم

- 

 ب .٠

 ع
 م املس نع تاتش اور اذكم

 نب هللا دبع نب لاهثملا نع « رباح نب دمحم نع « ةبقع نب ةراَّمَع نع

 :لاق « هيبأ نع « ةذوَه نب ةربص

 ٌحَّضْنَي 4 هللا َلوُسَر اهب َثَعَب يلا ةّواَدإلاب َةَمَلَس رب رصِيَقأْلا َءاَجَل ُدَهْشَأ
 . ناّرق دج نم اهب

0 0 

 ةباصإلاو 2١1/١ ةباغلا دسأو « ٠١5/١ باعيتسالاو « ١//7010 ةباحصلا ةفرعم ١-

 ١/6 ١.

 . هريغو ةجام نبا خيش « يرصبلا دّمحُم نب كلملا دبع وه -؟

 . هلاح نع تكسو 2 717/5 ليدعتلاو حرخلا يف متاح يبأ نبا هركذ -'
 . 519/4 نادلبلا مجعم يف امك « دجنب ةماميلاب ةيرق مسا -- مضلاب - نارق -4

 . امهيباتك يف رجح نباو ريثالا نبا هركذو « ميَعُن وبأ هاور ثيدحلاو

 عم هنع تبتك :لاقو 1 ليدعتلاو حرجلا يف متاح .يبأ نبا هركذ « نازولا يطساولا وه -ه

 . قودص وهو « يبأ



 . 'سعقألا :اولاقو « بويأ نب ناميلس نع « امهريغو
 0 مسه وا 2 مس مع هي

 ١ب قاحسإ ١ب لم“ ا نع 2 "يركّسَعلا ديعس ْنِب ىلع ةركذ رصيقأالاو

 هاراآو رصيقألا مسا 1 مهو هاراو ©« ةبعش نب دمحم نب ناميلس نع « حلاص

 . سعقألا

 نب يلع انثدح :لاق 2 ئيدملا ديعس يبأ نب دمحأ نب دمحم هانربخأ

 ظ . اذي حلاص نب قاحسإ نب دمحأ انثدح :لاق ( يِركْسَعلا ديعس

 "يداحلا ةّشَجلَأ ٠#

 . كلام نب سنأو « ةحلط وبأ :هنع ىور

 « بلاغ نب ديعس نب دمحم انثدح :لاق « دايز نب دمحأ نب دّمحُم انربخأ

 :لاق « كلام نب سنأ نع ( ّيِمْيَتلا ناميلس نع « ةنييع نب نايفس انثدح :لاق

 ( ةشحنأاي :مالسلا هيلع يلا َلاقف « ةشجنأ :هل َلاقُي داَح دلو ّيبلل ناك

 2 وو 2
 03 - مس )يه < 0

 . ”ريراوقلاب كقوس اديور

 ١- ليدعتلاو حرخلا :رظني 3115/7 .

 بحاص ءةفقثلا ثّدحما مامإلا « يرلا ليزن يركسعلا هللا دبع نب ديعس نب يلع وه -؟

 . 5777/1١ 4 ءالبنلا مالعأ ريس :رظني « 708 ةنس يفوت « فيناصتلا

 . 1١١9/١ ةباصإلاو « ١414/5١ ةباغلا دسأو «( ١150/١ باعيتسالا -#

 05١2و 1١921١1١8 دمحأو )١١09(2, يديمحجلاو )١777(2, ملسم هاور -4

 . هب ةنييع نب نايفس ىلا مهدانسإب « (079) ةليللاو مويلا لمع يف يئاسنلاو

 دنسملاو 147011١-451 592/ 21١95492059 ةرهملا فاحتا :رظني « سنأ نع ىرخأ قرط هلو

 ( ١95/0 ىلعي يبأ دنسمو « 579/9 يسلايطلا دنسم :امهيلع دازيو . 5-170١ عماجلا



 مهر هاس ىو هوم

 . َناَمْيَلس ْنَع ٌروُهْشَم ثيدَح اذه

 :سنأ نع « ناميلس نع « نايفس نع « اربح ديزي نب ماصع هاورو

 . ' 8 ّيبلا جاَوْرَأب ُقوُسَي ةَحْلَط وبأ ناك

 . مهو دقف يروثلا ف ةركذ ْنَمو « ةنبيغ نبا وه اذه نايفسو

 "عسا" ١

 . لَو يبلا نع ىور « رعّس :ليقو « رعّس نبا :ليقو
 « ديز نب يلع نب دّمحُم انثدح :لاق « رهزألا نب دّمحُم نب دمحم انربخأ

 ع 27 2 2 ع 2

 :لاق « هيبأ نع « رعسا نبا نع « "ئهجلا ةراَرَم يبأ نع « ديز نب ةماسا نع

 يقهيبلل ىربسكلا ننسلاو « ١١١/55 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو 2 781/6 يتايورلا دنسمو

. 

 . هانعم نايب فو « ايوحت ائيدحلا هيجوت يف ع« 5454/٠١-545 يرابلا حتف :رظنيو
 « يروثلا نايفس مداح ناك -- ةدحوملا ديدشتو هلوأ حتفب -- ربجي فرعيو « ناهبصألا وه -

 218/5 لامكإلاو 2 75/10 ليدعتلاو حرخلا :رظني « امهريغو سنأ نب كلام نعو هنع ىور

 . 1١51/١ باقلألا يف بابلالا ةهزنو

 سنأ نع يميتلا ناميلس نع نايفس نع ١١1/7 دمحأ هاور دقو « ثيدحلا اذه ىلع فقأ مل -؟

 . ةشحنأ ركذ هيفو ؛

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 779/7 يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو « 5١١/5 يناثملاو داحآلا -

 ع 656/١ ةباغلا دسأو « 584/9 باعيتسالاو « ١549/7 ةباحصلا ةفرعمو ؛« 0

 . 55/7 ةباصإلاو

 هلوأ حتفب « رعس :رجح نبا لاقو « يلْوُد هنأ ىلع اوقفتا مهنكلو « هيبا مسا يف فلتحا دقو

 . هيناث نوكسو



 ابَحرَم :تلقف هي هللا ُلوُسَر ىتأف ؛ يل مل يف ةكم جاب يف كشك

 ريح ”ضخخاَم ةاشب تئجف :لاق « َكمَنغ ة ةَقَدَص :لاق ؟ ُدب ام « هللا لوُسّراي
- 

 4عدَتاو يتلا يف انقح ؛ دقه ق تس دس لق اأن ع هدَحوام

 ”يركشَيلا ورْمَع نب سرْغأ -"1 ١

 . ةَرصَبلا لْهَأ يف هُداَدع

 « سمهك نع « رمّثْعم نع « ناَعْنَصلا ىلعألا دبع ٌنِب دّمحُم ٌهاور

 . ةجام نبا هل ىور « يميتلا هخيشو « هريغو يراخُبلا خيش يش ( يمازحلا وه

 يراخُبلا ركذ امك « رباح همسا « رعس نبا هخيشو ع هركذ ادحأ دجأ دحأ ملو 0ع

 . هيف نوفلتخي :لاقو «017٠7/؟ ريبكلا خيراتلا يف

 . 4١65/5 ناسللا « ادالو اند ىلا يه « ضحام -»

 مجعملا يف عناق نباو « داحآلا يف مصاع يبأ نباو 2« 139/4 ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هاور -4

 حضوم يف بيطخلاو 23٠0/8 طسوألا مجعملا يفو « 7١/17 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو «

 . هب يثيللا ديز نب ةماسأ ىلا مهدانسإب مهلك ء 7/9 قيرفتلاو عمجلا ماهوأ

 يف يراخبلا « 4١5/9 دمحأو 2سر/ه يئاسنلاو «© )١541( دواد وبأ هاور « رحآ قيرط هلو

 ءهيبأ نع ةبعش نب ملسم ثيدح نم « 95/4 ننسلا يف يقهيبلاو « ٠/4 ٠ ريبكلا خيراتلا

 دمحأ دنسم يف جيرختلا نم اديزم :رظنيو « هوحنب هركذف « رعس هل لاقي اريبك اخيش تيتأ :لاق

 .1814/115-165 طووانرالا بيعش خيشلل ةققحملا ةعبطلا ؛

 راح عمجم :رظني « ةنس هل تمتام نأضلا نم عذجلاو « ةثلاثلا ةنسلا يف لحدام « منغلا نم ةينثلاو

 . 551/5 راونألا

 . 94/١ ةباصإلاو 215/١ ةباغلا دسأو ع«. ةباحصلا ةفرعم -ه



 :لاق « ١ [ماتس] يبأ

 . ةّصق يف كو بلا ىلإ يركشنيلا ورْسَع نب ُسرْعَألا ىَنأ
 « بعصم نب نيسحلا انثدح :لاق « يزّورملا كلام نب دّمحُم انربخأ

 نب نمحرلا دبع انثدح :لاق « يخّبّنسلا دبعم نب ناميلس دواد وبأ انثدح :لاق

 نع « هيبأ نع « سرْغألا نب ديزي نب هللا دبع انثدح :لاق « "ةلّبَح نب ورَْمَع

 ١ لاق ءودَح

6 2 

 . " انام يف انل دو يم اهلبفف ؛ هيدي 5 هللا لور تس

 4 رجُبأ -م»
 نب بلاغ :باوّصلاو « ةبعش هيف مهو , يّرملا رَجْبَأ نبا وأ

 :لاق ب ب نو اقدح لاق « سنوي نب دّمحُم نب دمحم انربخأ

 رجبأ

 دبع تعمس :لاق « *نسحلا نب ديبع نع « ةبعش انثدح :لاق , دواد وبأ انثدح

 يفنحلا فاسي نب جاجح هممساو «هتبثآام باوصلاو ,أطخ وهو « مايش وبأ :لصألا يف ءاج ١١-

 يف ءاجو . ١4ص ُهَدْنَم نبال بابلا حتفو 2 ١8/5 ليدعتلاو حرجلا :رظني . لوهجم وهو «
 . اضيأ أطخ وهو « (نانس وبأ) :ةباصإلا

 . 1 ءافعضلا يف يغملا :رظني , دحاو ريغ هبذكو « ثيدحلا كورتم ةلبج نبا -؟

 . مهبتك ف رجح نباو ريثالا نباو مِيَعُت وبأ هركذ -*
 21؟ه7/م باعيتسالاو « 7508/١ ةباحصلا ةفرعمو « 59/١ عناق نبال ةباحصلا مجعم -4
 . 80 14/هو , 55/١ ةباصإلاو ء«”*هلغو٠ ١//4 ةباغلا دسأو

 . هجام نباو دواد وبأو ملسم هل ىور « يفوكلا نسحلا وبأ وه -ه



 ( ةَرهاظلا ةنيَرُم رم ساك نع « رسب نب هللا دبع نع ثّدَحُي «لقْعَم نب هلل

 ٠ :لاقف كلي بلا لأس رَجْبَأ نبا وا « رجب نأ

 :6 هللا لوُمَر لاقف « ١ تارُمُح الإ يلاَم ْنم َقْبَي م هنإ ع هللا لوُسّراي

 ” ةّيرقلا 'يلاَوَج ُتْهَرَك امّنإف ٠ كلام ٍنيِمَس ْنِم كلخأ معَ

 نمحرلا دبع نع :لاقف « نسحلا نب ديبع نع « ةبعش نع ه رَدْنُع هاور
 ةنيزم نم لَو ّيبلا باَحْصَأ نم ًاسائ نأ « ؟نمحرلا دبع ثّّدحي «٠ لقْعُم نب

 . مالسلا هيلع ّيببلا لأم رَجْبَألا نبا وأ «رحبألا ةنيَرُم دّيس نأ :اوثّدح

 دبع نع « نسحلا نب ديبع نع « ةبعش نع « نامُهط نب ميهاربإ ُهاورو

 :اولاق مم ةرهاظلا ةنيزم نم هل ى ىبلا باحصأ نم سانأ نع « لقْعَم نب نمحرلا

 . لي ّيبلا لأّس رجب نبا وأ ءَنَجْبَأ اندّيس نأ

 هه مو ع 20 3 2 فه

 نب ديبع نع « "سيمعلا وبأو « رعسم هاورام :باوصلاو « مْهَو اهلك

 . رجأ نب بلاغ نع « لقعُم نبا نع 0 نسحلا

 ١- ناسللا :رظني « رمل عمج وه ذا « عمجلا عمج وهو « رامح عمج 9917/7 .

 عصمجب : رظني « رعبلاو ةرذعلا لكأتو لوحت لا :ناويحلا نم ةلألخلاو « ةلاج عمج ع( يلاوج -؟

 . ”ا/ا//١ راونألا راب

 ةريثك رداصم هتيشاح يفو . هب ةبعش نع « 759/5 هدنسم يف يسلايطلا دواد وبأ هاور -*

 نتملاو « فيعض هدانسإو 8 يرابلا حتف .يف رجح نبا ظفاحلا لاقو . ثيدحلا تحج رخأ

 . ١70/1١5 دوهجملا لذب :رظناو « اهيلع دامتعالاف « ةحيحصلا ثيداحألل فلاخم ذاش

 . يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هل ىور « يراصنألا رشب نب نمحرلا دبع وه -4

 . يثوكلا يدوعسملا هللا دبع نب ةبتع وه - ه
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 ١ سّيقلا دّبَع جشأ "4

 "[ناَّمُع لهأ] يف هدادع « '[ذئاع] نب رذنملا :ةمساو

 . رمع نب هللا دبع :هنع ىور

 انثدح :لاق 6 دوعسم وبأ انثدح :لاق « ىيحي نب نمحرلا دبع ان ربخأ

 دبع نع « ديبع نب سنوي نع « يبأ انثدح :لاق « ثراولا دبع نب دمصلادبع

 :لاق ( جشألا نع « ةركب يبأ نب نمحرلا

 ع ٌةاَنَألاَو , محلا :هللا امُهّيحُي نْيتخ كيف نإ: ّيبلا لاق
- 

 :تلق
 يكبح يذلا هلل ٌدمحلا :تلق , ْمدَق لب :لاق ؟ تيدَح مأ ٌمدقأ « هللا لوسراي
 . ؟ ىلاعت هللا امهّبحُي نيت ىلع

 ١- يوَْمَبلل ةباحصلا مجعمو , 36/7 يناثملاو داحآلا ١/ ,2 70باعتيسالاو ١/6148

 ةباغلا دسأو ءدكوئ3/؟و ١/ 13ةباصإلاو , ؟51/هوع ١/لالم 3١5/59 .

 خيراتلا :اهيلا فاضيو « ةقباسلا رداصملا :رظنا , أطخ وهو « (ديبع) :لصألا يف ءاج -؟
 يزملل لامكلا بيذقو « 5710/8 متاح يبأ نبال ليدعتلاو حرجلاو 2 898/10 يراخبلل ريبكلا

. 

 نم سيلو خسانلا نم الا أطخلا ىرأ الو « رهاظ أطخ وهو « نميلا بارعأ :لصألا يف ءاج -

 . دحأ هبقعتي مل هنأل « فّئصملا

 , (؟0) دابعلا لاعفأ قلخ يفو « (584) درفملا بدألا يف يراخبلاو ؛ ٠١5/4 دمحأ هاور -4

 نم اديزم رظناو . هب ديبع نب سنوي ىلا مهدانسإب مهلك )7١١1( ٠ ةباحصلا لئاضف يف يئاسنلاو
 , م09-م51/99 دمحأ دنسم نم ةققحملا ةعبطلا :يف رداصملا



 ١ ١ ةرضاغ نب سّرشأ -"ه

 . رك ذو ةَبحص ُهل

 انثدح :لاق « ةمثيخ يبأ نبا انثدح :لاق « ًةزاجإ بيّلُك نب مئيهلا انربخأ

 :لاق « ”يشّرقلا ثراحلا نب قاحسإ نع « "ٍنامُْحْرُلا ميهاربإ وبأ

 - ةيحص امه تناكو - يدثكلا ًةرْضاَغ نب سرشأو رباح َنب َريَمْع تيأر

 . ؟ مككلاو ءاّنحلاب ناَبْضْخَي

 * ةملسم نب ةنيذأ و

 . "يرّبثَعلا « ةّملَس نبا :ليقو
 1 هو

 29 7 هَ ءها ماه 2 6

 نب ثيل نب رماع نب بعك نب فْوَع نب رّمْعَي نب ةنيذأ وه :يراخُبلا لاق

 ( نمحرلا دبع وبأ « يرَعلا َسايلإ نب ةميزُم نب ةناتك نب فاَنَم دبع نب رْكَب

 ١- ةباغلا دسأو « ”هو١/9 ةباحصلا ةفرعم ١/ 2111ةباصإلاو ١//ا6 .

 . هننس يف يئاسنلا هل ىور « ماسب نب ميهاربإ نب ليعامسإ وه -؟

 . ةعبرألا هل ىور « ةقث يعبات وهو « يقشمُدلا ثراحلا وبأ وه -*

 . مهبتك يف رجح نباو ريثالا نباو ميَعُت وبأ هركذ -4

 « 751/١ ةباحصلا ةفرعمو 2578/١ يّعَبلل ةباحصلا مجعمو +« ١94/0 يناثملاو داحآلا -ه

 . 71و 20 40/١ ةباصإلاو 9/1/١ ةباغلا دسأو ء٠/ باعيتسالاو

 برغأ اذهو « ءارلاو نونلاب (يربنعلا):هبسن قايس يف ميعُت وبأو ُهَدْنُم نبا لاق :ريثألا نبا لاق -

 افحص دق امهأ كشالو ( ميمت نم ايربنع هنالعجي نأ ىلا ةنانك نم ايثيل هنالعجي امنيب « لاقيام

 . ايرينع هالعجف ايدبع



 :لاق , "[مثيم] نب دمحأ انثدح :لاق « فاّصخلا دّمحُم نب رفعحج انربخأ

 . نمحرلا دبع وبأ ةَئيذَأ ةفوكلا ٍلْهَأ يعبات نمو : :لوقي ٍميِعُت ابأ تعمس

 :لاق « بيبح نب سنوي انثدح :لاق « سنوي نب دّمحُم نب دّمحُم انربخأ

 :ح , "دواد وبأ انثدح

 :لاق « يدزألا ديزي نب يلع انثدح :لاق ٠ « يلُمَّرلا ىسيع نب دمحأ انثدح

 « قاحسإ يبأ نع « ؟صوحألا وبأ انثدح :الاق « يبرحلا ىسيع نب نسحلا انثدح

 :هيبأ نع « ةَنْيَدَأ نب نمحرلا دبع نع'
 يذلا تأيلف اهنم اري اهرْيَغ ىأرَف نيمَي ىلع َفلَح ْن م :لاق لي بلا نأ

 هنيمُي ْنَع رفكُلو « ريخ وه

 هل ُفرْعُالَو « ةَباَحَّصلا ف هريغو « دواد يبأ ه[ نع ] جَرَْأ اذكه

 . ةياورالو ةبْحُص

 يبنلا نع يوريو «٠ نمحرلا دبع هنبا هنع ىور «ارمع عمس :31- ريبكلا خيراتلا يف لاق ١-
 ركذ ببسب ةباحصلا يف هركذ هلعلو « ةباحصلا نم هدعي مل هنأ ف رهاظ اذهو . لسرم 2

 . مهيف هل مهضعب

 . هب فيرعتلا مدقتو ( أطح وهو ( (مثيلا):لصألا يف ءاج -؟

 ىرحأ رداصم هتيشاح فو . هب صوحألا يبأ نع ءالالإا يسلايطلا دواد يبأ دنسم -'

 . ثيدحلا تجب رخأ

 . يعيبسلا هللا دبع نب ورمع وه قاحسإ وباو . يثوكلا مهالوم يفنحلا ٍميلّس نب مالس وه -4
 . حيحصلا وه هتعضوام لعلو « لصألا يف احضاو سيل نيفوقعملا نيبام -8
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 ١ هم دهّتَعلا َةلَدَم ا
 يربنعلا ةلَوَم نب ىفوأ-"“ا/

 . ةَرصْبلا باَرْعَأ يف ُهداّدع « ةبْحّص ُهَل

 نب ذقنم نب رافغلا دبع انثدح :لاق « قوزرم نب دَّمحُم انثدح :لاق « ناَحرجلا

 [لَوَأ] ٍليّسلا ناو :َيَلَع طرشو « "ميمَعلا نعطقأف كي هللا لوسر ُتيِنأ

 ؛يملّسلا طبضألا "4
 ريق

 . لوُهَجَم « ةّياَحّصلا يف ٌركذ ُهَل

 ةباصإلاو « ١78/١ ةباغلا دسأو « 1١١7/١ باعيتسالاو 2« 751/١ ةباحصلا ةفرعم ١-

 ٠ ا

 عضوم -ميم هرخآو ةنكاس ةانثم ءاي اهدعب ةروسكم ميمو ةحوتفم ةمجعم نيغب -- ميمغلا -؟

 راسي ةرحلا نم عارك ىلع ءاقرب يهو « ميمغلا ءاقربب مويلا فرعي « نافسع نم بيرق داول

 ةنكمألا مجعمو 2 يمزاحلل نكامالا :رظني « اليك رشع ةتس ىلع نافسع نم رداصلا

 . ”١4ص يراخبلا حيحص يف اهركذ دراولا

 . هب قوزرم نب دّمحُم قيرط نم 23 ريبكلا مجعملا يف يناريطلا هاور -#

 . مهفرعأ مل نم هيفو :1/7 عمجملا يف يمئيهلا لاقو

 . يوقلاب هنيدح دانسإ سيل :ربلا دبع نبا لاقو « هتمج رت رداصم ف اضيا ثيدحلا ركذ ءاجو

 . لصألا نم طقسو « رداصملا هذه نم هتدز نيفوقعملا نيبامو

 . 914/١ ةباصإلاو 21١5/1١ ةباغلا دسأو « 5869/١ ةباحصلا ةفرعم -غ



 يزارلا لاّمجلا رفعج نب دمحأ انثدح :لاق « قاّرولا ميهاربإ نب يلع انربخأ

 يّدج ئثدح :لاق « يملّسلا طبضألا نب ةثراح نب نمحرلا دبع انثدح :لاق

 :لاق - ةبُحّص ُهَل تناكو - يملّتسلا طبضألا

 " َءاَسّنلا اهلهأ َرثكأ ُتيَأرف راّثلا يف ُتعلْطا :لوقي كي ّيبلا تعمّس

 ”دادزي :ليقو «,دادزآا-"4

 . ةّباَحّصلا يف ريغ ُهركذو . ُهَل ةحصال ( ٌلسْرُم وه :يراخبلا لاق

 نع] « هيبأ نع « *[ةمئيخ] يبأ نبا لاق :لاق « بيلك نب مثيهلا انربخأ

 , دادزأ نع « ريرَح هّدج نع *[يلجبلا هللا دبع نب ريرَح نب ديزي نب ريرح

 . هب ٍجَرَع يذلا لحّرلا نع « ريرَج نع دامحو ناميلس ثيدحو

 ١- ةجام نبا هل ىور « ثيدحلا كورتم وهو « ريقص :لاقيو « ريقس نب لهس وه .

 هب لامجلا رفعج نب دمحأ ىلا هدانسإب « ةفرعملا ف ميَِعُن وبأ هاور -؟ .

 :رظنا « مهريغو دمحأو يذمرتلاو يراخُبلا هاور « نيصح نب نارمع ةياور نم روهشم ثيدحلاو

 ةرهملا فاحتإ ١7/ 2 57عماجلا دنسملاو ,« 50و ١5/504 .

 يرابلا حتفو « 757/7 ديهمتلا :يف ثيدحلا حرش رظناو ١/405 517/59٠ .

 *'- يسرافلا زمره نب درم ذازآ يف هركذ مدقت .

  -4خيرانلا بحاص « برح نب ريهز نب دمحأ وهو « هتبثأام باوصلاو « لصألا يف غارف
 ريبكلا .

 درم ذازآ ةمجرتب نراقو « اهعم قايسلا ميقتسيل « لصألا نم تطقس ةدايز نيفوقعملا نيبام -ه

 ةمدقتملا .
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 ءابلا باب

 رثب هعما نم ركذ
 ١يرافغلا ميَحُس نب رشب -4 ٠

 ميمُقلا عاَرك ُنُكْسُي َناَكو « زاجحلا لهأ يف ةدادع « " يرّهَبلا :ُهل لاقيو

 . ؟ دعس نب دمحم ُهلاق « "نانجّضو

 . هريغو ريبج نب عفان :هنع ىور

 انثدح :لاق « دوعسم وبأ انثدح :لاق « ىجحي نب نمح رلا دبع انربخأ

 :ح « نايفس انثدح :لاق « يبايرفلا

 « نارمع نب دّمحُم انثدح :لاق « ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ انثدحو

 :ح ( رعسم انثدح :لاق ( مكحلا نب مساقلا انثدح :لاق

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو © 519/١ يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو ع 741/7 ىناثملاو داحآلا ١-

 ةباضإلاو ©« 5 ةباغلا دسأو 2119/١ باعيتسالاو 2 7788/١ ةباحصلا ةفرعمو « ١/1

. 

 ةئهب نب سيقلا ءىرما نب زمي ىلا ةبسن -- يازلا رسكو ءاهلا نوكسو ةدحوملا حتفب - يزهبلا -؟

 . 570/١ هبتشملا حيضوت :رظني « ميلّس نب

 يهف.- ةنكاسلا ميحلاو ةحوتفملا داضلاب - نانجض امأ « امب فيرعتلا مدقت ميمغلا عارك -#

 « برغلا ىلا قرشلا نم ةليطتسم ةرح نانجض :يدالبلا قتاع لاق « ةنيدملاو ةّكم نيب عضوم'

 (04) ىلع « يبرغلا اهفصنب ةنيدملا ىلا ةكم نم قيرطلا اهب ريو « ةدهملا يداو ليس اهنع مسقني

 مجعمو 2 81١ص ةيوبنلا ةريسلا يف ةيفارغجلا ملاعمل مجعم :رظني ءخلا . . . ةّكم نم اليك

 . "5١ص يراخبلا حيحص يف اهركذ دراولا ةنكمألا

 . ةعبطلا نم طقس امث هلعلو ( تاقبطلا يف دعس نبا لوق ىلع فقأ مل -4

515 



 نع :الاق « رمع نب رشب انثدح :لاق « ةبآلق وبأ انثدحو :ةمثيخ لاق

 رشب نع ( معطم نب ريبج نب عفان نع « تباث بأ نب بيبح نع مهلك «( ةبعش

 . ١ برشو لكأ ُماّيَأ هذهو « ةملسم سفن لإ ةّنجلا ٌلحديال :كي هللا لوسر لاق
 « بيعش نب دامحو « سيقو « تاّيزلا ةزمحو « يعيبسلا قاحسإ وبأ هاور

 . * بيبح نع مهريغو يدوُعْْسملاو « ةأطرأ نب جاجحو

 يبنلا باحصأ نم لحجر نع « ريبج نب عفان نع « رانيد نب ورمع هاورو
 :عفان يل هاّممسو :ورمع لاق 20

 « نذأف مق :ميَحُس نب ٌرئثب :هل لاقي رافغ يب نم ٍلُحَرل لاق كي يبلا نأ

 . تم ُماَيَأ ء برشو لكأ ماي هذهو «٠ ٌنمؤم لإ ةّنلا لخديال هنأ
 دبع انثدح :لاق « رفعح نب ىجي انثدح :لاق « بوقعي نب دمحم هان ربخأ

 :ح ( ءاطع نب باهولا

 يف يزّوُرملا رصن نب دّمحُمو 2 8755/4و « 416/7 دمحأو « )١7٠0( ةجام نبا هاور ١-

 يناعم حرش يف يواحطلاو « 543/7 ىربكلا نئسلا يف يئاسنلاو 2 5١18/7 ةالصلا ردق ميظعت

 2 7507ص همجعم يف عيمُج نباو « 77/7 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « 545/7 راثآلا

 . هب تباث يبأ نب بيبح ىلا مهدانسإب «٠ 798/5 ننسلا يف يقهيبلاو

 . ريبكلا ناربطلا مجعمو « يئاسنلل ىربكلا نئسلا :رظني -"



 ثراحلا انثدح :لاق « يزورملا نسحلا نب نيسحلا| نب هللا دبع انثدحو

 نب ورمع نع « جيَرَح نبا نع اعيمج « حور انثدح :لاق « ىميمتلا دّمحُم نب

 . ' اذهب رانيد

 يئاكَبلا ةيواعم نب رشب- ١ ف 0س _ 3

 . زاجحلا لهأ يف ُهدادع « "ةصعص نب رماع نب بالك نب نم

 نب ىجي وبأ انثدح :لاق اك يسوطلا بويأ نب نسحلا نب نيسحلا انربخأ

 نب نارمع نئّدح :لاق « يرهُُرلا دّمح م نب بوقعي انئَّدح :لاق ع ةَّرَسَم ىبأ

 نع ( هيبأ نع « يبأ ئثدح :لاق « ؟ يئاكبلا ةيواعم نب رشب نب ءالعلا نب زعام

 :ةيواعم نب رشب

 نب ةيواعم ناكف « هلي هللا لوسر ىلع نيدفاَو روث نب ةيواعم عم مدق هنأ

 ثالث لقف هلك هللا لوسر تىح اذإ - "ةباؤذ هلو - ّمدق موي رشب هنبال لاق روث

 ١- ىرغصلا نئسلا يف يئاسنلا هاور ١0/4  2دمحأو 2 760/5 ىربكلا ننسلا يفو 780/4 (

 راثآلا ناعم حرش يف يواحطلاو « 71/4 ةعيرخ نباو ء(ا07070١) يمراّدلاو ١/ 2 740مهلك

 هب رانيد نب ورمع ىلا مهدانسإب .
 يوَمَبلل ةباحصلا مجعم -؟ ١/ » 775عناق نبال ةباحصلا مجعمو  » 60/1١ةباحصلا ةفرعمو

 ١/#وم, باعيتسإلاو ١/ 2» 170ةباغلا دسأو ١/ © 788ةباصإلاو ١/08" .

 #- :باوصلاو « ميَعُت وبأ اذه ىلع هعباتو « مهو وهو - ىلاعت هللا همحر -- فّئصملا لاق اذك

 ةرهمجو 2« ١؟9ص بسنلا ةرهمج نم بضتقملا :رظني « ةعصعص نب رماع نب ةعيبر نب بالك

 ص برعلا باسنأ 78١ .

 . لوهجم نارمع :هلوق هيبأ نع لقنو ٠ 755/7 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذ -4

 . 04/١” طيسولا مجعملا « سأرلا مّدقم رعش :ةباؤذلا -ه
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 كتينأ « هلا لوسراي كيلع ٌمالّسلا لق هيلع دزتالو نهنم صقنال تاملك
 :بشب لاق «٠ ةكربلاب يل وعدتو «٠ كيلإ ملئسُتو « كيلع مُلَسُأل هللا لوسراي
 يف تناكف ٠ ةكرتلاب يل اًعَدو يسأر ىلع لي هللا َلوُسَر َحَسَمَف ٠ ٌنُهتلعفف
 . اري لإ ايش حَسْمَيال ناكو ١, ةرَغ اهنأك لي بلا ةحلسم هِهْحَو

 بث هماع ةقدّص ْنَم ُهَل بَهَوو « ًاباتك روث نب ةيواعمل لك يبلا بتكو
 ام انأ :لاق « ؟ َةاَنق َعَلِبَو ةيواعم هدنع نم جر اًملف «هل ًةنوعم" ةنم ةرشع
 هللا لوسراي :لاقف « هيإا عّجرف « نانبا يل امّنإو ريثك لام يلو , ؟ ًادغ وأ مويلا

 « لاملا يثك ٌرسوُم ىنإف ٠ وُدَعلا ةدباكُم نم ىرت ثيح اهْعَضَف يم اهذُخ 2

 . © هنم اهّلبَقف « ةيواعماي تبصأ :لاق

 . " دانسإلا اذهب الإ فرعيال بيرغ ثيدح اذه

 ١- طيسولا مجعملا « سرفلا ةهبج يف ضايب :ةرغلا 548/9 .
 اذه هماع نم ةنس ةرشع بنتا ةقدص هل بهو يأ -؟ .

» 
 ةيقرشلا ةرحلا قشيو « ةنيدملا يقرش نم تأ « ةنيدملاب فورعم داو -كيرحتلاب -- ةانق

-* 

» 
 ةباغز يف بصي ئح رمتسيو « ةيبونجلا هتيحان نم دحأ ةاذاحم ىلا يضفي ىَّنح اطباه يضميو

 75107ص يراخُبلا حيحص يف اهركذ دراولا ةنكمألا مجعم :رظني .

  -4ناسللا ءادغ وأ مويلا تومي يأ « ادغ وأ مويلا ةماه اذه :لاقي « هلجأ برتقا يأ

. 

 نم « امهمجعم يف عناق نباو « يوغبلاو « ارصتخم 8/9 ريبكلا خيراتلا يف يراخببلا هاور
- 

, 
 ثيدحلا نيل « يندملا يرهُزلا وه دَّمحُم نب بوقعي :يوغبلا لاقو ( هب دّمحُم نب برقعي قيرط

 لوهجب هيبأ نع زعام نب نارمعو .
 رجح نبا لاق امك كلذك فيعض هنكل « ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور « رخآ دانسا هل لب :تلق
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 ةباصإلا ف .



 ' ِرورْعَم نب ءاَرَبلا نب رشب- ؟ 1

 يبنلا هل لاق يذلا وهو « ةملَس ب بيقن ِءاَرَبلا ُهوُبَأ اكو « ًاَرْدَب َدهَش

 ةاّشلا نم كل ّيبلا عم لكأ ناكو « رورعُم نب ءاَرَبلا نب ٌرشب مكدّيس :ي

 . اهلكأ يلا ةلكألا نم ؛ رييج تامو « ةموّمْسملا

 « نايفس نب بوقعي انثدح :لاق « يسرافلا رفعج نب هللا دبع انربخأ

 نب حلاص نع « دعس نب ميهاربإ انثدح :لاق « يسيوألا زيزعلا دبع انثدح :لاق

 نع « بُعك نب هللا دبع نب نمح رلا دبع نع 2 باهش نبا نع « ناسيك

 :كلام نب بْعَك

 ةباصإلاو 2718/١ ةباغلا دسأو ءد/١ باعيتسإلاو « ١//819"7 ةباحصلا ةفرعم ١-

1/1 . 

 ةرهمج :رظني « هتبثأام باوصلاو «أطخ وهو « (منغ نب) ديبع دعب ةفاضإ لصألا يف ءاج -؟

 . 157/١ ءامسألا بيذهتو « "ه9 ض برعلا باسنأ

 « راصنألا نم يح ةمّلّس يب ىلا ةبسنلا هذه - ماللا حتفو نيسلا حتفب - يملسلا -#
 :رظني

 . 580/9 يناعمسلل باسنألا

ةحوتفم ةدحوم ءابو ةنكاس ءايو ةحوتفم ةمجعم ءاخب - ربي - ع
 )١١١( دعب ىلع عقت دلب - 

 ةيدوألاو رارحلاب طاحت « ةريزجلا تاحاو بصمخأ نم يهو « كوبت قيرط ىلع « ةنيدملا نم اليك

 يراخُبلا حيحص يف اهركذ دراولا ةنكمألا مجعم :رظني « ةددعتملا لهانملاو يعارملا ةبصخلا ريثكلا

 . ٠١5ه ص
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 مي :لاقف ١ سيق نب دَح :اولاق ؟ ةملّس باي ٌمكدّيس ْنَم :لاق لي يبلا نأ

 لاقف « ١ لحُْبلاب ُهَنْرَل كلذ ىلع اّنإو « ًالام انرثكأ هَّنإ :اولاقف ؟ هنودّرَسُت

 نمف :اولاق « مكدّيس اذ سيل « 'لْخُبلا نم ىوذأ ءاَد يأف :َي هللا لوسر

 . ” ءاربلا نب رشب مكدّيس :لاق ؟ هللا لوسراي انيس

 ورمع نب نصحم نب ورمع نب رشب -47 4 :د :صخم ٠ هلا مشي

 46 ّيبلا مه مّهْسأو ( ردي هل ةوخإ ةثالثو وه َدهَش « ةنيدملا لهأ يف هدادع

 . ١ ناَّرَحب ّبَقَع هلو 3

 . نمحرلا دبع و 3 هللا دبع :هانبا هنع ىور

 ١- ناسللا « همهتن :نيعي ءهّئَول 5/450١ .

 باوصلا :ريثألا نبا لاق ( هنم حبقأ بيع يأ 5 برعلا ناسل يف روظنم نبا لاق -؟

 يضاقلا نع القن حتفلا يف رجح نبا لاق اذكو « ىوري اذكه نكلو « زرمهلاب « لخبلا نم أودأ

 . 717/5 ضايع

 وبأو 2« 81١/١5 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « 57١/7 ىربكلا تاقبطلا يف دعس نبا هاور -*

 . هب يرهزلا دعس نب ميهاربإ ىلا مهدانسإب مهلك « ةفرعملا يف ميَعُ
 ةباصإلاو « 787/١ ةباغلا دسأو 2١15/١ باعيتسإلاو « 7410/١ ةباحصلا ةفرعم -4

 . 79 /الو ع "الا

 نب راجنلا نب كلام نب لوذبم نب ورمع نب كيتع نب نصحم نب ورمع :وه ورمع نب بسن -ه

 يفو بسلا ةرهمج يف هدجأ ملو « يبلكلا نع ريثألا نبا هلقن اذك « جرزخلا نب ورمع نب ةبلعُت

 . توقايل هبضتقم

 ع ماشلاو لصوملا قيرط ىلع « ةيتارفلا ةريزحلا نم ةروهشم ةدلب - ءارلا ديدشتب - نارح -5
 . 74١ص ةيقرشلا ةفالخلا نادلبو 2« 775/7 نادلبلا مجعم :رظني « ايروس ِق مويلا عقتو



 يراصنألا ةرمع يبأ نب هللا دبع نب ةبلعث نب ىي نب ناميلس : هدلو نمو

 .'يراصنألا ةرمع يبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبعو «

 يراصنألا ةرمع ابأ "دوعسم وبأ ركذ :لاق « ىيي نب نمحرلا دبع انربحأ

 . نصخم نب ورمع نب رسب هما :لاقف « دارفألا ف
 « ديعس نب دمحأ انثدح :لاق « يشّرَقلا ديلولا وبأ بيعش نب ركب انربخأ

 هللا دبع نب ةبلعت نب ىيي نب ناميلس نع « ٍقاَرحلا سنوي نب سيردإ انثدح :لاق

 :لاق « ةبلعث نب ىي هيبأ نع « ةرمع يبأ نب
 تنب دنه هتحت ناكو « يراصنألا نّصْحم نب ورمع نب ريشب ةرمع يبأ مسا

 . نمحرلا دبع و هللا دبع هل ْتَدَلَوَف « ” لي يبلا مع مّرقملا

 يلع نع « ايركز نب مساق انثدح :لاق « قاّرولا نيسحلا نب يبلع انربخأ

 حلاص نب دّمحُم نع « ئيدملا نسحلا نب دّمحُم نع « هيبأ نع « ِبْرَح نب
 هّدج نع « هيبأ نع « يراصنألا َةَرْمَع يبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع «

 . راجنلا ب دحأ - نصحم نب ورمع نب رشب

 . ريشب :ةرمع يبأ مسا :لاقف ( هدانسإب برَح نب يلع نع ىورو

 يف متاح يبأ نبا هركذ دقف نمحرلا دبع نب هللا دبع امأ « ةمجرت هل دجأ مل ىي نب ناميلس ١-

 45/8 ليدعتلاو ح رجلا
. . 

 . هريغو دواد يبأ مامإلا خيش « يزارلا تارفلا نب دمحأ وه -؟

 ةيادبلا :رظني « ةيلهاجلا يف تام « ةبعكلا دبع همسا نا لاقي « بلطملادبع نب مّوقملا وه -#

 "هه ةياهنلاو



 ناميلس نب رفعج انثدح :لاق « يدادُْعَبلا قاحسإ نب دمحأ نب ىلع انربخأ

 ىسوم نع : حيلف نب دّمحُم انثدح :لاق « رذنمبللا نب ميهاربإ انثدح :لاق «

 :يرهُزلا نع ( ةبقع نب

 نب ورمع نب ةبلعت راجنلا نب نم راصنألا نم ًاردب دهش نم ةيمست ف

 ١ ةرشع سمح ةنس رسدلا موي لتقو ( ةرمع يبأ وخنأ « نصحم

 . ةورع نع « "دوسألا وبأ لاق كلذكو
 :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق , دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 دبع نع « يدوُعُسملا هللا دبع نب نمحرلا دبع نع ءريكب نب سنوي انثدح
 :َةَرْمَع يبأ هّدج نع « َةَرْمَع يبأ نب نمحرلا دبع نب هللا

 مُهَعَمو « نين موي وأ ءرذي موي ُهَل ةولعإ عمو و هللا لوُسَو ىلإ ءاح هل
 « امم ًاَمْهَس مهايعأب لاحّرلا ل هللا ُلوُسَر ىَطْعأ , ةعبرأ مهو « سر

 " نيِمّهَس سرفلا ىطعأو

 « ةَرْمَع يبأ دلو ْنِم ٍلُخَر نع 2 يدوُعسملا نع « سُنوُي ريغ ةاورو
 . هوحن (هّدج نع « هيبأ نع
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 :رظني «اموي نيعبرأب كومريلا ةكرعم دعب « قافتالاب ةرشع ثالث ةنس رسجلا ةعقو تناك ١-
 . ه9414/9 ةياهنلاو ةيادبلا

 . ةورع ميتي © لفون نب نمحرلا دبع نب دمحم وه -1
 . هب يدوعسملا نع ءىرقملا نمحرلا دبع يبأ نع ١78/4 دمحأ هاور -*
 . هب ةرمع يبأ نع ةرمع لآ نم لجر نع يدوعسملا ثيدح نم (777) دواد وبأ هاورو

 للا



 وبأ انثدح :لاق « دوعسم وبأ انثدح :لاق « ىحي نب نمح رلا دبع انربخأ

 نمحرلا دبع نع «اورمع نب ركب نع « دعس نب ثيللا انثدح :لاق « مثيلا

 . ' انعم كئلوأ

 ١  -4 4يفقثلا نايفس نب مصاع نب رشب " ١

 َنزاَوَه تاقدّص ىلع باّطَخلا نب َرَمُع لماع .

 تكسو « 3/9 ليدعتلاو ح رجلا يف متاح يبأ نبا هركذ « يئاطلا نمحرلا دبع نب يدع :هلعل ١-

 . هلاح نع

ب ةرمع يبأ نب نمحرلا دبع نع يفقثلا سهيب قيرط نم «© 4 طسوألا يف يناربطلا هاور -؟
 ه

 . فيعض هدانسأاو «

 ةققحملا ةعبطلا :رظنيو 4 ١65/4 دمحأ هاور « يهجلا رماع نب ةبقع ثيدح نم نسح دهاش هلو

 . ثيدحلا تور ىرخأ رداصم اهتشاح يفف « 5171/7 دنسملا نم

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو 2717/١ يرَعّبلل ةباحصلا مجعم ., 7 ./م يناثملاو داحآلا -#م

 ةباصإلاو 3 522/١ ةباغلا دسأو 3 ١ باعيتسإلاو 78 ةباحصلا ةفرعمو ىكأد

 .”هوو6« ١/0

 حرخلا يف متاح يبأ نبا :مهنمو « دحاو ريغ اهتبثا دقو « مصاع نب رشب ةبحص يف فلتخاو

 نب قيقش لئاو وبأ هنع ىور « ةبحص هل مصاع نب رشب :هلوق هيبأ نع لقنو 2 750/٠ ليدعتلاو

بع نب ديوس - ْهَدْنَم نبا هقوسيس يذلا لوألا دانسإلا نيعي - دانسإلا اذه ىور :لاق مث « ةملس
 د

 . ايوق اثيدح وه سيلو « مصاع نب رشب نع لئاو يبأ نع مكحلا يبأ رايس نع زيزعلا



 رايس انثدح :لاق « زيزعلا دبع نب ديوس انثدح :لاق « حلاص نب ناوفص انثدح

 :لئاو يبأ نع ١

 هام دم را

 تاقدص ىلع "[مصاع نب رشب] لمعتسا هنع هللا يضر باّطَخلا َّنْب َرَمُع نأ

 َةَعاطو ًاعْمَس كيلع انل نأ ىَرَت امأ ؟ َكَفّلَخام :لاقف « هيقلَف فلختف « نزاَوَه

 َنيملسملا رومأ نم يلو نم :لوقي دي هللا لوسر تعم كلو , ىلب :لاق ؟
 ءاجت انسْحُم ناك ْنإف « منهج رْيدج ىلع فقوُي ىَّتح « ةمايقلا موي هب يأ ًائيش

 . ” ٌرسجلا هب قرخنا ائيسم ناك نإو

 ١- ةتسلا ةاور نم ةقث وهو « يطساولا يزنعلا مكحلا وبأ رايس وه .

 رداصملا يف امك « هتبثأام هباوص « أطخخ وهو « (تاقدص ىلع هلمعتسا) لصألا يف ءاج -؟

 . رثألا تجرخأ لا ةيلاتلا

 يف ٍناربطلا . امهيمجعم يف عناق نباو « يوغبلاو ( يناثملاو داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور -#

 ع ه١/17 قرقفملاو قفتملا يف يدادْفَّبلا بيطخلاو « ةفرعملا ف ميعُن وباو 2 539/7 ريبكلا مجعملا

 . هب زيزعلا دبع نب ديوس ىلا مهدانسإب مهلك
 . كورتم زيرعلا دبع نب ديوس 7١5/٠: دئاوزلا عمجب يف يمشيه لا لاقو

 رشب نع يبسارلا دّمحُم نع هدانسإب 7117/١7 2 177/1١9 فّصملا يف ةبيش يبأ نبا هاورو

 . هب مصاع نب

 :لاق « ماشلا لهأ نم لجر نع « رازيعلا نب هللا ديبع قيرط نم (470) ديمح نب دبع هاورو
 . هركذف

 نب رشب نع بيبح نب ماشه قيرط نم « ١97/7 ةريخلا فاحتإ يف امك « عينم نب دمحأ هاورو
 . هب مصاع
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 « قاحسإ نب ليعامسإ انثدح :لاق « رصمب راطعلا دّمحُم نب رمع انربخأ

 « لاله نب ديمح نع « ةريغملا نب ناميلس انثدح :لاق « ١ ناّيش انئدح

 ىَعْوَأو ينم ّبشأ امكّنإف امله :لاق « يل بحاصو "ةيلاعلا وبأ يناتأ :لاق

 . ثيدحلا . . . مصاع نب رشب انيتأ يح انقلطناف « ثيدحلل

 نب ىحي نب دّمحُم نب دمحأ انثدح :لاق « يمرْضَحلا دمحأ نب دلاخ انربخأ

 ةمّلَس نع « ىي يبأ نب رامع ئثدح :لاق « هيبأ نع « يبأ انثدح :لاق (ةزمح

 :لاق « "نايفس نب هللا دبع نع « حابر يب يبأ نب ءاَطَع نع « ميمت نب

 « ةنيدملاو ةّكم تاقَدّص ىلع مصاع نب رشب باطخلا نب رمع ثعب

 نأ كعنمام « ٌرشباي :هل لاقف « ٌرمع ُهيقلف . عال عما ارتب نك

 ىلب :لاق ؟ ًامح كيلع انل ىرت امأ « ( َنيملسملا رْمَأ نم كتيلوام ىلا ج 1

 هللا لوُسَر ْنم ُتعمس دقو « ِلّمَع ىلع ٌجّرَْأ فيك نكلو ؛ نينمؤمسا أب

 3 هللا لوسر تمعمس :لاق ؟ لو هللا لوُسسَر نم تعمس اذامو :لاق « تعمسام

 ؛ مّدهَح رلسح ىلع هب فقو ًائيش نيملسملا رمأ نم يلو لاَو امي :لاق

 . بدعم وأ دعب هل ٌروفغم « هّقح نم ٍمْظَع لك َلوُرَي ىّح ٠ « رجلا هب ع َرْعَرُيف

 لاقف ؛ نامْلَسو ٌرَذ وبأ هيف ٍسلْجَم ىلا ىهتنا يح ًابينك رمع ربدأف :لاق

 ام عم ٌشِيعلا اَنينْوِي فيكو :رمع لاقف « نينمؤملا ريمأاي ابحرم :رذ وبأ

 ارشب تعم امو :رذ وبأ لاقف « هللا لوُسَر ْنَع ٌركَذَي مصاع نب رشب ُتعِمَس

 ١- يليألا دّمحُم وبأ خورف نب نابيش وه .

 . روهشم يعبات « يحايرلا نارهم نب عيفر وه -؟

 محقم انه رشب ركذ نأ كشالو « مصاع نب رشب نع نايفس نب هللا دبع :لصألا يف انه ءاج -#

 . قايسلا نم مهفي امك « لصألا يف

 اما



 ردم هه

 :رمع لاقف ع هللا لوُسَر نم ةتعمس امّيَر :رذ وبأ لاقف « رمع هثّدحف ؟ ٌركذي

 هّدخ قصلأو هفنأ هللا" تَلس نم :رذ وبأ لاقف « اهيف اب ينم اهذخأي نمف

 لو هللا َلوُسَر تعمس :رذ وبأ لاق « معن :لاقف ؟ رمعاي كيلع ْتَقّش «٠ ضرألاب
 نإف ٠ منهج رثمح ىلع هب فق ًائيش نيملسملا رمأ ْنم يلو لاو امأ :لوقي
 هرْعَق غلبُي مل بح يف ُهاقلأف ٌُرسحلا هب َقَّرَحْلا ائيسُم ناك نإو « اجت انسْحُم ناك

 . راقلا َلْثم دوسأ « افيرخخ َنِِناَمَّ

 لاق « يسفن عَحَوُأ دق لك :ٌرمع لاق ؟ ىلوألا كلت مأ كسْفَنل ُعَحْوَأ هذه /

 رن لو , جورخلا كيزْجَي نل هنإف « اهيف اهب يّنم اهذحأي نم كلو امأ :رذ وبأ
 جنت مل تنأ اذإف , اهيف َلدْعَي مل ْنَم اهيّلَوُي نأ ىشحأ كلو « اريخ الإ كنم

 قصلأو « هفنأ لجو رع هللا تَلس نم :باّطخلا َنباي « تلق كلذلف « اهنم

 ش . ؟"ضرألاب هّدح

 الإ هبتكن مل ءرشب نع « باّطَخلا نب ٌرمع ةياور نم ُبيِرَع ثيدح اذه

 " ةبرقَع نب رثثب - ظ ,

 ١- ناسللا « هعطقو هعدج :يعي ,هفنأ تلس »/5059 .

 . اركذ مهل دجأ ملف هتاور ضعب نع تثحب -؟

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو 2755/١ يوََبلل ةباحصلا مجعمو « 44/0 يناثملاو داحآلا -*

 ١/+7” ةباغلادسأو «10هو ١7١/١ باعيتسإلاو 2, 949/١” ةباحصلا ةفرعمو « 0١

 . 305/١ ةباصإلاو ءا775و



 5 يبلا عم ةبرقع لتقو « َنيطْسلف لْهَأ يف هدادع (« يهجلا ريشب :ليقو

- ١ 

 "يناثكلا فوع نب هللا دبع :هنع ىور .

 :لاق «يروصلا كرابملا نب دّمحُم انئدح :لاق ءرجانخلا يبأ نب ديزي نب دمحم

 :لاق « ةبرقع نب رشب نع « فوع نب هللا دبع نع «ثراحلا نب رجح انثدح

3 
  7 0هاو مع س02 . 07 93 6 ا

  7مثل كيو

 ؟[فوع نب هللا دبع نع] « رجح نع :لاقف « روصنم ّنِب ٌديعس هاور 2

 . " ةبرقع نب ريشب نع

 ١- ةباصإلا :رظنا « دحأب دهشتسا 0171/4 .

 فوع نب هللا دبع الا هنع وري مل ةبرقع نب ريشب ://غص نادحولاو تادرفنملا ف ملسم لاق -؟

 . نانكلا

 . هب يروصلا كرابملا نب دّمحُم ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميعُت وبأ هاور -

 . هتمجرت ف نأيسو « دنه يبأ هللا دبع نب ريرب ثيدح نم دهاش هلو

 (2559/4 دمحأو 2 (44881) دوادوبأ هاور « دادش نب دروتسملا ثيدح نم « رخآ دهاش هلو

 . 15/5و 2 5١8/١ طسوألا يف يناربطلاو « (؟10) درفملا بدألا يف يراخُبلاو

 . 1١77/١9 دوهجملا لذب :يف ثيدحلا حرش رظناو

 . ٍنأيس امك « هتابثإ نم دبالو « لصألا نم طقس نيتفوقعملا نيبام -4

 ميَعُت وبأو « ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف يوغبلاو ©« 5../# دمحأ هاور -ه

 . هب رشب نع فوع نب هللا دبع نع رجح نع روصنم نب ديعس ثيدح نم « ةفرعملا يف



 ١ يمعئخلا رشب- 5

 "؟
 .٠ رسل

 نب ديز نع « دوعسم وبأ انثدح :لاق ( ىحي نب نمحرلا دبع ان ربخأ

 ( هيبأ نع « يوتْعلا رشب نب هللا دبع نع « ةريغملا نب ديلولا نع « بابحلا

 :لاق

 معنو ٠ اهُريمأ ٌريمألا معن « ةينيطْئطنسقلا ُحَتفُتل :لوقي هلو يبلا تعمس

 رشب نب ديبع نع « ةريغملا نب ديلولا نع 0 ديز نع « بيرك وبأ هاور

 . ٌحّصَأ َلّوألاو « هلوطب هيبأ نع « ؛ [يوتغلا]

 ١- يوَْعَّبلل ةباحصلا مجعم ١/ , 794ةباحصلا ةفرعمو ١/ » 591باعيتسإلاو ١/./11(

 ةباغلا دسأو ١ « ةباصإلاو ١/028" .

 حرججلاو ؛ 4 47/0 ريبكلا خيراتلا :رظني ( ديبع :اضيا لاقيو ءرشب نب هللا ديبع :لاقيو -؟
 . 4.07/9 ليدعتلاو

 . ىرخأ رداصم هتيشاح يفو « مجعملا يف يوغبلاو ,مسو/ ع دمحأ هاور -#
 . رشب نب هللا دبع هنبا ريغ هنع وري مل « نسح دانسا :باعيتسالا يف ربلا دبع نبا لاقو

 اضيأ هل لاقيو « يونغلا هل لاقي رشب نب ديبعو « أطخ وهو  يدّبَعلا :لصألا يف ءاج -4
 . يمعنخلا

 . , "89/4 ةباصإلاو ع 71١9/١ ةباغلا دسأو 2, 788/١ ةباحصلا ةفرعم -ه َ



 . ةبْعُش ىلع هيف مهو امم اذهو

 نب دّمحُم نب دّمحُمو « ةزمح نب دّمحُمو « ىيي نب نمحرلا دبع انريخأ

 :ح « دواد وبأ انثدح :لاق « سنوي انربحأ :اولاق « سنوي

 :لاق « دوعسم وبأ انثدح :لاق « حابصلا نب ميهاربإ نب هللا دبع انثدحو

 نَّرَح نب رشب نع « قاحسإ يبأ نع « ةبعش انثدح :لاق « دواد وبأ انثدح

 :لاق يراملا

 ثععب :ُمالَّسلا هيلع ٌنونلا لاقف ٠ « لك يبلا دنع ٍمَتَعلاو لبإلا ُباحصأ رحت

 . دامب يلهأل امنع ىعْرأ انأو انأ تثعبو ؛ منع يعاَر وهو -مالّسسلا هيلع- د دواد

 " هريغ هعباتو « دواد وبأ هاور

 يبأ نع « ةبعش نع «دواد يبأو « يدَع يبأ نبا نع « رادنب هاورو

 . كلذك ٌباوُصلا وهو « نْرَح نب ةدبع نع « قاحسإ

 . مهريغو « ليئارسإو « ةدئاز يبأ نب ايركزو « يروثلا هاورو

  -1١ةباحصلا ةفرعم ١/ » 589ةباصإلاو « 519/1 ةباغلا دسأو 589/4 . ٠ | م

ريغو يراخُبلا امب مزجف «( هتبحص يف فلتحا دقو
 خرجا :رظني « نورخآو متاح وبأ اهافنو « ه

 لامكلا بيذهقو ءعمهع/؟» ليدعتلاو 579/1١4 .

 يعار وهو ىسوم ثعبو) ةدايز هيفو ( هب ةبعش نع 25/7 يسلايطلا دواد يبأ دنسم - ع

نم تطقس اهلعلو 2( (منغ
ج اك د نبا ةياور نأ وأ « لصألا 

 . ملعأ هللاو (« تءا

 تئش نا اهرظناف « ثيدحلا تجرخأ ةريثك رداصم هتيشاح يفو

 « « اذه انموي ىلا افورعم لازام ةّكمب روهشم عضوم :دايجأو
 2٠١4/5 نادلبلا مجعم :رظني

5١ص ةيوبنلا ةريسلا يف ةيفارغجلا ملاعملا مجعمو
 . 

 ا



 نوُجَحْلا اوُيوتال نأ مهُتيَهَن ول :لاق هلو يبلا نأ دانسالا اذه شمعألا هاورو
 ش . ١ اهوتأل

 ' ىّلعملا نب رشب -
 . ىّلعملا نب دوُراَجلاب ُبَقلْيو
 ناسغ وبأ انثدح :لاق « رص ُشاّيحلا رمع نب دّمحُم نب دّمحُم انربخأ

 « يريرلا ديعس انربخأ :لاق « نوراه نب ديزي انثدح :لاق « ىيي نب كلام
 نم , ”يمذخلا ملسم يبأ نع « ريخشلا نب هللا دبع نب ديزي ءالعلا يبأ نع

 ةدبع نع قاحسإ يبأ نع نايفس ثيدح نم « ١914/4 ةباحصلا ةفرعم يف ميَعُت وبأ هاور ١-
 . هب كرح نب

 روهشم لبح « ةنكاس واو مث « ةمومضم ةمجعم ميج اهدعب ةحوتفم ةلمهم ءاحب - نوجحلاو
 حيحص يف اهركذ دراولا ةنكمألا مجعم :رظني « ائيدحو امبدق ةّكم لهأ ةربقم وهو « ةالعملاب
 . ١ 77ص يراخُبلا

 ةباصإلاو 2775/١ ةباغلا دسأو 2« 757/١ باعيتسإلاو « 3١7/١ ةباحصلا ةفرعم -؟
 .؛ةاو ال١

 نوكسو ميحلا حتفب - يمذجلاو . يئاسنلاو يذمرتلا هل ىور « يعبات « يمذخلا ملسم وبأ -"
 , "4/9 باسنألا :رظني « ةعيذج ىلا ةبسنلا هذه - لاذلا

 مح



 ممكئالو اًهُدِشْنا :لاق ؟ اهُدجَن ةطقّللا « هللا لوسراي :لحر لاق وأ :ُلق
 َن هيتؤي ىلاعت هللا لام وهف الإو « هيلإ اهعفذاف اهّير تْدَجَو ْنِإف ( ْبّيغُنالَو 1

 " هريغو ءالعلا يبأ نع «( ةعامج هاور

 نع ( ةداتق نع « ريشب نب ديعس نع ؛ لالب نب راكب نب دّمحُم هاورو

 وهو ( ورَمَع نب رّشب نع « يمذحلا ملسم يبأ نع 4 هللا دبع نب ديزي

 :دوراجلا

 . هّوحت َركذ مث « لاوّمصلا نَع هي بلا لأس ُهّن

 را خان ند 4

 + يملتسلا فسوي نب نب دمحأ انثدح :لاق . ناطقا نيسحلا نب دحمان

 :لاق ( هيبأ نع ؛ عّوكألا نب ةملس

 يمرادلاو « عوبطملا دنسملا يف ةياورلا هذه رأ ملو « 4 ةرهملا فاحتا يف امك دمحأ هاور - ١

 ٠ هب نوراه نب ديزي نع « 573//؟ ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو ء«(07.ه)

 . 4517/4 عماجلا دنسملاو « 5/4 ةرهملا فاحتا :رظني -؟

 . 5911/١ ةباصإلاو 2780و 5١/١ ةباغلا دسأو « 4١9/١ ةباحصلا ةفرعم -#

 . ميعُت وبأ هبوصو « رسب :همسا يف لاقيو

 يض



 ما ساس مم
 0 0 2 نا ماو 2

 لكأي عجشأ نم ريعلا يعار نب رشب :هل لاقي الَجَر ْوو هللا لوسر رصبأ
 « تعطتساال :لاق « ٌعيطتسأ ال :لاق « كنيمّيب لك :َي بلا هل لاقف « هلامشب

 . ١ دعب هيف ىلإ ْتَلَصَو امف :لاق

 . ةمركع نع ةعاّمَح هاور

 " يشّرقلا شاحج نب رشب -
 . ماّنشلا لهأ يف ُهدادع ,رْسُب :لاقيو

 . ريفث نب ريح :هنع ىور

 لهأ تعمسو «٠ رسب :نوُلوقُي قارعلا لهأو « رثثب :نوُلوُقي ماّنثلا لهأ
 و 8

 . رشب باوصلا :نولوقي ةفرعملا

 وبأو , (؟988) ديمح نب دبعو 2 50و(« 145و© 40/4 دمحأو 2 (55) ملسم هاور ١-
 مهلك « ١4/9 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو ؛«أ4 ناَّيح نباو 2 107/5 دنسملا يف ةناوع
 . ارسب مسي مل نكلو « هب رامع نب ةمركع ىلا مهدانسإب

 نب رسب وه روكذملا لجرلا نأب ركذ دقف 14/١ ٠ لاوكشب نبال ةمهبملا ءامسألا ضماوغ :رظنيو
 . كلذ يف ةجحلا ركذ مث « ريعلا يعار

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو 2, ”عهإ١ يوّعَبلل ةباحصلا مجعمو 2149/١ يناثملاو داحآلا -؟
 4١25و 2« 5١6/١ ةباغلا دسأو , ١11١/١ باعيتسإلاو 2 1١7/١ ةباحصلا ةفرعمو « ]غ١
 . 591/1١ ةباصإلاو

 هنع وري ملا« شاحج نب رسب :مهضعب لاقو « شاحج نب رشب :75ص نادحولا يف ملسم لاقو
 . ريفث نب ريبج الا
 عةلقتم اهدعب اهحتفب :لاقيو « ةفيفخ ةلمهم اهدعب ميحلا رسكب « شاحج :رجح نبا لاقو
 ةمجعم فلألا دعبو

 فرضت



 :لاق « دوعسم وبأ انثدح :لاق « حاّبصلا نب ميهاربإ نب هللا دبع انربخأ

 :ح « يزاَّرلا ناميلس نب قاحسإ انربخأ

 :لاق « يزاّرلا متاح وبأ انثدح :لاق « ميكح نب ورمع وبأ انريخأو

 نب نمحرلا دبع نع « نامْثُع نب زيرح انريخأ :اولاق « ُمدآو « ناَّمَيلا وبأ انثدح

 :يشّرقلا شاحج نب رشب نع « ١ةرسيم
 نإ] :لاق مث « هعبصإ اهيلع عّضَو ّمُث « هفك ىلع ىّصَي لو هللا لوسر ّنأ

 « هذه لثم ْنم َكُتَقَلُع دقو « نزجعت ىَنأ « مدآ َنبااي :؟[ ٌلوقي هللا

 ينعي ٠ "ديو كنم ضرأللو « نيَدْرُب نيب تْيشم كُنْلَدَعو كُيَوَس اذإ نح

 ىّنأو « قّدصتأ :تلق يقاَرَتلا تغلب اذإ ىَّنح « َتْعَمَحَو َتْمََمَف « ىوكش

 0 ع 5

 . ؟!ةقدصلا ناوأ

 وهو . ةجام نباو دواد وبأ هل ىور « ةقث يعبات وهو « يصمحلا يماشلا ةملس وبأ وه ١-

 يف ميعُت وبأ هيلع هبن « أطخ هناف دانسإلا اذه يف ءاجام امأ ( ريفن نب ريبج نع ثيدحلا هذه يوري

 « ريفن نب ريبج مسا طقسأف ( اناقتإو اظفح يعّدي نم ضعب ثيدحلا اذمب ثدح :لاقف « ةفرعملا

 . رسب نع ريبج ىلع هرادم امنإ ثيدحلاو « هخيش مأ هطقسأ وهأ يردأ الف

 . ثيدحلا جيرخت رداصم نم ةدايز -؟

 . 4745/5 ناسللا « يشملا ةدش توص :ديئولا -»

 يفو 277/1 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو 5 دمحأو « (71017) ةجام نبا هاور -4

 « ةفرعملا يف ميعت وبأو 23907/4و هه. مكاحلاو 2١48/79 6 759/7 نييماشلا دنسم
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 ظ ١ عفار وبأ مملّسلا رشب ,-5

 . بوُسْنم ريغ ( ريشب :لاقيو ( ريشب :ليقو

 رمع نب نامثع انثدح :لاق « مركم نب نسحلا انثدح :لاق ( ةمثيخ انربخأ

 عفار نع « رفعج يبأ يلع نب دّمحُم نع « رفعحج نب ديمحلا دبع انثدح :لاق 2

 ل ةبأنع ملَسلا رشب نب

 ما 5 ٠ ع م معو د 000 ا 3ع

 َدَغ لاق « خواتو اوتو , راهتلاب قو ليلا شكت ٠ ٍلبإلا

 راثلا تحاّرو « اوُليقف ُساَّنلا اهّيأ « ُراّثلا تلاق « اوُدغاف ُّساّنلا

 5 ع
 وه

 هلا ت
 3 ن1
0 

0-5 3 
 ع عع

 . " هتلكأ هكر ذأ نم ءاوحوُرف

 .مهووهو « يلع نب دمحم نع :لاقف «ّرَمُع نب نامثع ُهاور اذكه

 ةباحصسلا ةفرعمو « 91/١ عناق نبال ةباحصلا مجعمو 2 ؟١/99 يوَعَبلل ةباحصلا مجعم -
 . 2/١.” ةباصإلاو ع« 78.١ ةباغلا دسأو ء 100/١ باعيتسإلاو « ١/594

 (ليس) اهيلا فاضي دقو -اهحتفب ليقو « ءابلا نوكسو ءاحلا مضب - سبح « لّيس سبح -1؟
 ثدحت ىلا يه رانلا هذه نأ رهظيو , ةنيدملاب ميلُس نب قرح ىدحإ يهو « ءايلاو نيسلا حتفب
 تاقيلعت عم يمزاحلل ةنكمألا باتك :رظني 2 5814 ةنس ترهظ يلاو 2 نيخرؤملا ضعب اهنع

 , 7/2/1١17" ةياهتلاو ةيادبلاو « ١/*٠0” رساجلا دمح ةمالعلا

 . هب رمع نب نامثع نع 4 437/7 دمحأ هاور -#

 2704/١١ ناّبح نباو ءامهيمجعم ف عناق نباو « يوغبلاو « 4 47/9 ىلعي وبأ هاورو
 . هب رشب نب عفار ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو ٠ 447/4 مكاحلاو
 . (0154) ملسمو « (5085) يراخُبلا هاور « ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هلو

 افران



 رشب نب عفار َّ 1١

 « رفعج نب ديمحلا دبع نع « تباث نب يلع نع 2« بويأ نب ىي هاورو

 . هيبا نع « رشب نب عفار نع « يلع نب ىسيع نع

 يباّبّضلا ةمادق نب رشب -ه

 . نَمَيلا لْهأ يف هُداَدع

 . يناّتكلا ميكَح نب هللا دبع :هنع ىور

 دبع نب هللا دبع نب دّمحُم انثدح :لاق « بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 - هاتكلا كح .ر كا :هثدح :ااق ع ؟ثك ء نأ كيرلا
 8 ميكح نب هللا دبع يئدح :لاق « ؟هئّدح ريشي نب ديعس نأ

 :لاق ؛ يابضلا ةمادق نب رشي نع - عوام نم ء نَا لهأ نم لحر

 ءاير ريغ ةجَح يح هلع لل :ٌلوقي وهو ا يا قطف عر « ءاوصق
7 

١ ً 7 0 2 0 

 * هللا لوُسَر اذه :نولوقي ُساَّنلاو « ةَعْمّسالو

 ١- هب دلخم نب كاحضلا مصاع يبأ ىلا هدانسإب يوغبلا ُهاور .

 ءافعضلا يف يليقعلا هركذ -؟ 5/٠١١ « ناسل يف رجح نبا هركذو « هثيدح ىلع عباتيال :لاقو

 ميكح نب هللا دبع هخيش اذكو « لوهجم :لاقو « 74/7 نازيملا .

 مجعم :رظني « ةرصبلا نم جاحلا قيرط يف ناكم « هلوأ حتفب « نالوب ىلا ةبسن « ةينالوب
-# 

 برعلا ناسلو ءه١/11 نادلبلا ١/390 .

» 
 ةفرعملا يف ميَعُن وبأو ( 3757/4 ننسلا يف يقهيبلاو ( (35875) هحيحص يف ةميزخ نبا هاور

-# 

 دبع نب دّمحُم قيرط نم « ” 14/9 ناسللا يف رجح نبا هنع هلقنو « لادتعالا نازيم يف يبهذلاو

 مئاقلاب سيل هدانسا :يليقعلا لاقو . هب يرصملا مكحلا دبع نب هللا .

 الدلال



 عع

 نذألا ٌةريملا اهّبسحأ :لاق ؟ ١ [ءاوصقلا] ام

 " يثيّللا ةّيطع نب رشب -ه#

 . ةمصع نب رشب :ليقو
 2 يدْنَقرمَّملا ثيلل ١ نب بسيِعش رْكذ :لاق « ثراحلا نب هللا دبع انثدح

 دبع نب ليعامسإ انثدح :لاق « « يملّسلا روصنم نب رشب نب ليعامسإ انثدح :لاق

 رشب نع « « ليقطلا يبأ نع ىملّسلا [نصحم ْم] نب ةعاّجم نع « نارْجّتلا هللا +

 :لاق نأ « ىثيللا ةّيطع نب

 « اوبضغ اذإ مه ُبضغأ « مهم انأو « ىّنم ُدزألا :لوقي دلي ّيببلا تعمس

 . تيضر اذإ نوُضْرَيو « اوُضَر اذإ مهل ىّضْرَأو 2« تبضغ اذإ نوُبَضْعَيو

 . أطخ وهو « ىوصقلا :لصألا يف ءاج ١-

 ةباصإلاو ,« 7/١ ةباغلا دسأو « 170/١ باعيتسإلاو « 3914/١ ةباحصلا ةفرعم -1
 ميك

 . هتبثأ ام باوصلاو ءأطح وهو « نيصخلا :لصألا يف -»

/ 



 نب ةعاّجُم نع « مساقلا نب ريرَج نع « يطساولا دمحأ نب ناميلس ٌةاور

 نع - لو يبلا بحاص - ةمّصع نب رشب نع ( نيَّصَح نب ديبع نع « نصْحخم

 ١ . ٠ هوحن هلو ّيبلا

 ١ " ةفيلخ وبأ رشب -4 1

 . ةرصبلا لهأ يف هدادع « ةبْحُّص هل

 . رشب نب ةفيلخ :هنع ىور

 :لاق « يضاقلا فسوي انثدح :لاق « ةكمب ةبيتف وبأ لضفلا نب مْلَس انربخأ

 :لاق « ءءاَرَبلا رشْعَم وبأ انثدح :لاق « "[يمّدقملا] ركب يبأ نب دمحم انثدح

 يثدح :تلاق « ملسم تنب ةمطاف ئتثدح :تلاق « رمع تنب راّوتلا يتثدح

 ظ :رشب هيبأ نع « رشب نب ةفيلخ

 - - 0 و 007 عا َسع

 . ” هدلوَو هلام دلي هللا لوُسَر هيلع ٌدَرف ملسأ هّنأ

 نع ديبع نع ةعامب نع مساقلا نب ريرج قيرط نم « 78/7 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور ١-

 . ةفرعملا يف ميعُن وبأ :هقيرط نم هاورو . هب رشب

 هدانسا يف :باعيتسالا يف ربلا دبع نبا لاقو . مهفرعأ مل نم هيفو 50/٠١: عمجملا يف يمئيحلا لاقو

 . فرعيال لوهجب خيش

 . ١//٠01” ةباصإلاو © 75/9١ ةباغلا دسأو 2 5980/١ ةباحصلا ةفرعم -9

 بيذق :يف هتمجرت رظناو « هتركذ ام باوصلاو « أطخ وهو « ءىرقملا :لصألا يف ءاج -#

 ش . 571/514 لامكلا

 . ملسمو يراخبلا هل ىور « يرصبلا ديزي نب فسوي وه -4

 يمدقملا ركب يبأ نب دّمحُم نع مشاه نب ميهاربإ نع « 58/١ ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -ه

 هب

 ل



 . هجولا اذه نم الإ هنع فرعيال بيرغ ثيدح اذه

0 

 ١ فيحق نب رشب -هه 1

 قا را. ع ةرلسا 2 2 1 20 32 03 3

 . "نيعباتلا يف يراخُبلا هركذ « ةياور الو ةبْحص

 نب رشب نع 2 برح نب كامس نع ع *رباج نب دّمحُم نع 25 ىحب نب
0 1 
 :لاق «فيحق

 ةرم , ههجحو ناك ثيح ُفرَصْنَي ناكف , ل ّيبلا عم ةالّصلا ٌدهشأ تنك هد هاسا 4 000 1 000 2 ظ0أ0 35 م

 ء 6.

 . أ هراسي نع ةرمو « هنيع نع

 . مهفرعأ مل نم هيفو ١189/5: عمجملا يف يمئيحلا لاقو

 . 44/١" ةباصإلاو « 774/١ ةباغلا دسأو « 7898/١ ةباحصلا ةفرعم ١-
 . 785ص بابلا حتف يف فّئصملاو « 04/8 تاقثلا ف ناّبح نبا هركذ -9

 يف متاسح يبأ نبا لاقو « 55/4 نيعباتلا يف ناَّبح نبا اضيا هركذو . 8١/7 ريبكلا خيراتلا -*
 نب كامس هنع ىور « ةبعش نب ةريغملاو باطخلا نب رمع نع ىور :777/9 ليدعتلاو حرخلا
 . برح

 | . امهريغو ملسمو يراخُبلا خيش « يروُباسّيّنلا ركب نب ىيي نب ىيي وه -4
 نباو دواد وبأ هل ىور « ثيدحلا فيعض وهو « يماميلا رايس نب رباج نب دّمحُم وه -ه
 .ةجام

 نم هيف مهولاو « ةبعش نب ةريغملا نع رشب نع برح نب كام هاور امنإ اذه :رجح نبا لاق -5
 . رباج نب دمحم

 يو



 ١ يِئاكَبلا عّنجلا نب رشب -5 1

 . 8 ّيبلا ىلع مدق نم ناكو « " ةّيرَضلا ةيحاتب لني ناك

 روصنم نب دّمحُم انثدح :لاق « ثراحلا نب دّمحُم نب هللا دبع انربخأ

 :لاق « يدقاّولا دعس نب دّمحُم انثدح :لاق « يخلبلا

 ناك يئاكَبلا عّنجم ا نب رشب هلي ّيبلا َكرْذَأ نّمم ةسداّسسلا ةقبطلا ْنَمو

 . ' ملسأف -مالّسلا هيلع- ّيبلا ىلع مدق نمت ناكو « ةّيِرَضلا ةيحانب لني

 ؛ ينَهُجلا شاخئشَخلا نب ةطْقرُغ نب رشب-ها/ ١

0 2 _ 

 . ” ئهجلا ديمح نب هللا دبع :هنع ىور

 ١ - ةباحصلا ةفرعم ١/ » 595ةباغلا دسأو ١/ 2 575ةباصإلاو ١/301 .

 عقتو « دج نم ةرصبلا ىلا ةّكم قيرط يف ةيرق -- ةددشم ءايو رسكلا مث حتفلاب - ةيرضلا -؟
 ةنسلا يف ةريثألا ملاعملاو . ؛هال/ع نادلبلا مجعم :رظني « ةيدوعسلاب ميصقلا ةقطنم يف مويلا

 ةريسلاو ص"١5 . ْ

 #- ىربكلا تاقبطلا يف دعس نبا هركذ  5١1/7زيزعلا دبع روتكدلا قيقحت « ةعبارلا ةقبطلا)
 عنجمللا :هباوص « أطخ وهو « عيجفلا نب رشب :هيف ءاجو (يمولسلا .

  -4يوَعّبلل ةباحصلا مجعم ١/ » 7١1ةباغلا دسأو ءعاور سودا ةباحصلا ةفرعمو

  25/5ةباصإلاو 3٠0/1١ .

 وهو « اسأب هب ىرأ ام :هلوق هيبأ نع لقنو 2« 17/5 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذ -ه

 ثيدحلا حلاص .

 )خل



 هللا دبع نع « يدع نب ديمحلا دبع نع « ملسم نب ديلولا هثيدح ىور

 نب ةطقرُغ نب رشب :ىّمسُي ةنيهُح نم لُخَر يل لاق :لاق «٠ نها ديمُح نب
 :هرعش يف لاقو « ُمالّنملا هيلع يبلا كردأ نم شاحششخلا

 امّدَقُم افلأ ِساّنلا َمامُأ انْعْلَط دّمحُم دنع حّنفلا ةادغ ٌنحنو

 « يشّرقلا ديلولا يبأ نمحرلا دبع نب دمحأ نع نادحؤولا يف 'عينَم نبا هاورو
 يّهَحْلا ديمُح نب هللا دبع نع «يدع نب ديمحلا دبع نع « ملسم نب ديلولا نع
 . 'حصأ لوألاو «ثيدحلا ٌركذ مث ةطفرُع نب ريشب ىّمسُي ؛ةنيهُج نم لئاق لاق

 " يراصنألا دعس نب ريشي -8

 نب بعك نب ةباعث نب كلام نب ديز نب ؟[سالخ] نب ةبلعت نبا وهو
 ريشب نب نامُمُنلا دلاو « جرحا

 اهنمو « فيناصتلا بحاص « ظفاحلا مامإلا « دادغب ليزن « يوغبلا عينم نب دمحأ وه ١-
 نتسلا باح صأو ملسمو يراخُبلا خيش وهو « 744 ةنس يفوت « امهريغو نادحولاو دنسملا
 . مهريغو ةعبرألا

 بيطخخلاو « ةباصإلا يفامك هدنسم ف نايفس نب نسحلاو 2 همجعم ْف يوغبلا هاور -؟
 ء هب ملسم نب ديلولا قيرط نم , 7”4١/؟ عماسلا بادآو يوارلا قالخأل عماجلا يف يدادْغَبلا

 . لوهجم دانسا وهو « ثيدحلا اذه ريغ دانسإلا اذهي ملعأ ال :يوغبلا لاقو

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو 2787/١ يوْمَبلل ةباحصلا مجعمو ؛ 12/4 يناثملاو داحآلا -“
 ةباصإلاو « 571/١ ةباغلا دسأو « ١177/١ باعيتسإلاو « 5517/١ ةباحصلا ةفرعمو حلا
 مل

 هطبضو ءاففخم ميجلا مضب رجح نبا هطبضو ءأطخ وهو . شادخ :لصألا يف ءاج -4
 نم وهف هتبثأ ام امأ « ماللا ليقثتو ةمجعملا ءاخلا حتفب :8114/7 فلتخملاو فلتوملا يف يطقاردلا
 . أطخ اندنع وهو ع سالخج :لاقيو :لاقو 3 مامر ماشه نبا هريس



 ركب يأ ةفالخ يف « ارث نيعب ديلولا نب دلاخ عم لتو « ارب هش
 . هنع هللا يضر

 « هنبا دمحم هنعو « نامعنلا هنباو « هللا دبع نب رباح :هنع ىور

 . مهريغو يبعشلاو « نمحرلا دبع نب ديمحو

 :لاق « ناذاش ميهاربإ نب قاحسإ انثدح :لاق « رمع نب دّمحُم انريخأ

 :لاق « قاحسإ نب دّمحُم نع « يبأ انثدح :لاق «ريرج نب بهو انثدح

 دعس نب ريشب :ركب يبأ ةفالخ يف « مثلا نيَعب ديلولا نب دلاخ عم لتقو

 . يراصنألا

 ىسيع نب هللا دبع انثدح :لاق « يزاّرلا ةبتع نب نسحلا نب دمحأ انربخأ

 :لاق « رذنملا نب ميهاربإ انثدح :لاق ءيئيدملا

 نب نامعنلا وبأ « جرزخلا نب ثراحلاب ُدَحَأ « ةبلعث نب دعس نب ريشبو

 دعب ةرشع عبرأ ةنس « ٍرمّنلا ِنْيَع يف ديلولا نب دلاخ عم لتق « يراصنألا ريشب :

 . ةَماَميلا نم هفارصنا

 نب دّمحُم نب نسحلا انثدح :لاق ع دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 :ح « يعفاشلا سيردإ نب دّمحُمو « عفان نب هللا دبع انثدح :لاق «حاّبصلا

 نادلبلا مجعم « اثاثش هل لاقي عضوم اهبرقب « ةفوكلا يبرغ رابنألا نم ةبيرق ةدلب :رمتلا نيع ١-

 م ورعم امه و . مويلا ىلا نافورعم امهو عد 7+/عغ



 ءرمجملا هللا دبع نب ميعن نع « كلام انربخأ :اولاق « يبأ انثدح :لاق ؛

 :دعس نب ريشب هل
 تكسف ؟ كيلع ىّلَصُت فيكف « كيلع يّلَصُت نأ هللا انرَمأ « هللا لوسراي عا 7 1

 :اولوق :ٌُمالّسلا هيلع ٌيينلا لاقف ٠ هلم مل ان اننَظ ىَّتح - مالسلا هيلع - ّيبلا
 ةلرابو , َميهاربإ ىلع َتيَلِص امك دّمحُم لآ ىلعو , دّمحُم ىلع لص ممُهْللا

 « َنيملاعلا يف ميهاربإ ىلع تكراَب امك 2 دمحم لآ ىلعو , دّمحُم ىلع

 . ١ ٌديِحَم ٌديِمَح كن
 يجررخلا ديز نب تباث ديز يبأ نب ريشب -4 ؟ 0 0 5 5 00 .٠ 0 .٠ شك

 هلاق « " رحل موي لتقو 3 نآرَقلا اوُعَمَج نيذلا ةتسلا دَح

 . ١ سوأ نب ديعس نع ع دعس نب دمحم

 ا
 عار ع

 ( ديز وبا هوبا

 ١- ملسم :هقيرط نم هاورو . هب رمجملا ميَعُت نع (70/) أطوملا يف كلام هاور )51( ,

 يذمرتلاو )5١114( « دمحأو ء(1١؟4) يئاسنلاو  1١8/5يمرادلاو ء )١845(« يناربطلاو

 ريبكلا مجعملا يف 5501/1١17 .

 . 311/1١ ةباصإلاو « 5171/١ ةباغلا دسأو + ١74/١ باعيتسإلا -؟

 ةرسحلا يهو « ةنيدملاب مقاو ةرح انه ةدارملا ةرحلاو ء دوس ةراجح تاذ ضرأ لك :ةرحلا -#

 نب ديزي ةعيب اوضقن ةنيدملا لهأ نأ :اهببسو ٠ اهيلإ تبسنف ةروهشملا ةعقولا اهيف تناك ع« ةيقرشلا
 ةنيدملا رهاظب اوقتلاف « يرملا ةبقع نب ملسم هيلع اشيج مهيرحل زهجف « هيلع اوجرخو ةيواعم
 ةلج مهيفو اهلهأ نم ريثك اهيف لتقو « ةنيدملا لهأ مزهناو « 77 ةنس ةجحلا يذ نم اتيقب نيتليلل



 ' يسوُدّسسلا ةّيصاّصنخلا نب ريشب ٠- ا

 « عبس نب بابّض نب دبعم نب ”[ديزي] نب ريشب وهو « هّمُأ ىلا ٌبوسنم

 . يسوُدَّسلا عبس نب ليحَّرَش نبا :ليقو

 « ريشي :ُمالَّسلا هيلع هاّمسو « ؟دبْعَم نب ْمْحَر :ةّيلهاَجلا يف همسا ٌناكو

 . ةرصبلا لهأ يف ٌهدادع

 « ةزاَفَع نب رثوُمو « بيك نب يرجو « كيهن نب ريشُب :هنع ىور

 . ىليل هتأرماو

 رفعج يبأ نب نيسحلا انثدح :لاق ء رص راّطَعلا دّمحُم نب رمع انربخأ

 نب دوسألا انثدح :لاق « علا ركب يلأ نب هللا دبع انثدح :لاق ( ينانطبلا

 :لاق « كيه نب ريشب يثدح :لاق « ريَمُس نب دلاخ نع « نابيش

 فقاوم باتك ىلا اضيأ عجريو « 5١4/١١ ةياهنلاو ةيادبلا :رظني نيعباتلا رايخو ةباحصلا نم

 روتكدلا هفلؤم « 7417 ص ةكرعملا هذه نع ثيدحلا اهنمو « ةيواعم نب ديزي ةفالخ يف ةضراعملا

 « ةكرعملا هذي ةقلعتملا تاياورلاو لاوقألا ضرع يف داحأ دقف « يابيشلا يداحملا دبع نب دّمحُم

 « رخآ عضوم يف هدجتال امي « دقنلا يف نيثّدحْملا دعاوق امدختسم « ةئداه ةيملع ةشقانم اهشقانو

 . اريخ هللا هازجف

 ةرحلا موي اذه ريشب هنبا لتقو « قارعلاب رسجلا موي لتق يراصنألا ديز ابأ نأ رجح نبا ركذ ١-

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو 2« 789/١ يوَعّيلل ةباحصلا مجعمو « 59/ يناثملاو داحآلا -؟

 ةباصإلاو © 7١9/١ ةباغلا دسأو ءد١/7 باعيتسإلاو ©« 500/١ ةباحصلا ةفرعمو « 0١

1”. 

 . ةمدقتملا رداصملا نم بيوصتلاو ءاأطح وهو « ديز :لصألا يف -»

 . ةلمهملا نوكسو يازلاب :هلوقب (امحز) رجح نبا طبض -4
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 دبعم نب محَّز ةيلهاجلا ف همسا ناكو , لك هللا لوسر [ىلوم] ٌريشَب يثدح

 ١ريشب تنأ :مالسلا هيلع يبنلا هل لاف ؛

 ”دوسألا نع « امهريغو دواد وبأو « يدهم نبا هاور
 وبأ انثدح :لاق « ناَقرُبَرلا نب رفعج نب ىجي انثدح :لاق « ةمثيخ انربخأ

 :لاق « هيبأ نع , طيقل نب دايإ نب هللا ديبع انثدح :لاق 2 ”يريبرلا دمحأ

 ( مْحَر َكلَذ لبق هّمّسا ناكو ( ةّيصاّصَحلا نب ريشي ةَأَرْما ىليل يتثدح
 . ًاريشب لَو يبلا هاّمسف

 نب لاله انثدح :الاق « ةمثيخو « يَقَّرلا بيبح نب بويأ نب دّمحُم انربخأ

 :اولاق « نامثع نب ورمعو « رفعج نب هللا دبعو « يبأ انثدح :لاق « ءآلعلا

 نع « ميَحَس نب ةلّبَح نع ( ةسينأ يبأ نب ديز نع « ورمع نب هللا ديبع انثدح
 :لاق « يسوُدّسملا ةّيصاّصخلا نب ريشب نع « يدّبَعلا نئملا يبأ

 هدبع ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ٌدهشت :لاقف , ةعيابأل ل ّيبلا تيتأ

 ليبس يف ُدِهاَجُتو « ةاكّرلا يّدوُيو « تيبلا جحتو « ناضمر ٌموصتو « هلوسرو
 ُرْشَع الإ يلام : ٌةاكّرلا :امهقيطأ الف ناتتنا اّمُأ « هللا لوسراي :تلق :لاق هللا

 هب ذقف ىّلو ْنَم هنأ نومُحْريف داهحلا امأو «٠ ٍمِهُُلوُمَحو يلهأ «لئمر نّه د
 , توملا تهركو يسْفت تنبح لاق ٍنرَضَح نإ ُفاحأف ٠ هللا نم بّضَعب

 نيبامو « هب نابيش نب دوسأ ىلا امهدانسإب « 554/5 دمحأو )54١1١(« دواد وبأ هاور ١-
 . دواد يبأ نئس نم ةدايز نيتفوقعملا
 . هب نابيش نب دوسألا نع عع“ يسلايطلا دواد يبأ دنسم -؟

 . هريغو دمحأ مامإلا خيش « يريبزلا ريبزلا نب هللا دبع نب دمحم وه -"
 . 414/١" طيسولا مجعملا « نبللا :نيسلا نوكسو « ءارلا رسككب « لسرلا -4
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 لحد مبق ًداهج الو ةقدصال :لاقف « اهكرَح ّمُث هدي كي هللا َلوُسَر َضِبَقَف :لاق

 . ١ َنهلك َنهْيَلَع هعيابف ؟ َةّنحلا

 نع « عيبرلا ْنِب سيق هاّمم « ةزافَع نب رْثُم :وه اذه يدْبَعلا ئثملا وبأ

 يسوُدّسلا صفح نب رمع انثدح :لاق « يروُباسُيَنلا دَّمحُم نب رمع انربخأ

  ةلَبج "[نع « عيبَّرلا ] نب سيق انثدح :لاق « ىلع نب مصاع انثدح :لاق «

 . " هوحن « ةّيصاصخلا نب ريشب نع « َةَزاَفَع نب رْثؤُم نع

 ١- يراصنألا ةبابل وبأ رذنملا دبع نب ريشب ©

 . ديز نب ةيمأ نب نم مث « فُوَع نب ورْسَع نب نم
 . ةنيدملا ىلع هي ٌّيببلا ُهلمعتسا

 ىسيع نب هللا دبع انثدح :لاق « ةبتع نب نسحلا نب دمحأ انربخأ

 :لاق « رذنملا نب ميهاربإ انثدح :لاق ع ئيدملا

 مث « فْوَع نب ورْمَع نب نم «ريشب :همسا « رذنملا دبع نب ةباّبل وبأو

 . ةنيدملا ىلع هي ّيبلا هلمعتسا « ديز نب ةّيمأ ب نم

 ١- هب يقرلا ورمع نب ديبع نع يدع نب ايركز نع 2« 5514/5 دمحأ هاور .

 . ثيدحلا تجرحخأ ىرخأ رداصم 784/55 هنم ةققحملا ةعبطلا ةيشاح قو

 . رهاظ أطخ وهو « ةلبح نب سيق :لصألا يف ءاج -9

 . هب عيبرلا نب سيق ىلا امهدانسإب « 45/7 ريبكلا يف ناربطلاو « مجعملا يف عناق نبا هاور -#

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 785/١ يوَّعَبلل ةباحصلا مجعمو « 544/7 ىناثملاو داحآلا -غ

 ةباصإلاو « 757/١ ةباغلا دسأو « ١7/١ باعيتسإلاو « 507/١ ةباحصلا ةفرعمو « 91/1١

 .”:؟/0و 2”



 روصنم نب دمحم انثدح :لاق « بوقعي نب دمحم نب هللا دبع انربخأ

 :لاق « يدقاّولا دعس نب دّمحُم انثدح :لاق « يِخْلَبلا

 نم مث « فْرَع نب ورْمَع نب نم « رذنملا دبع نب ٌريِشَب هما ةباَبل وبأو

 « 'ءاَحوّرلا نم ردي ىلا جر َنيح مالسلا هيلع ّيبنلا هّدر ٠ ديز نب ةّيمأ يب

 , اهدهش ْنَمك ناكف « هرحأو همهسب هل برضو « ةنيدملا ىلع هلمعتسا

 " نامثُع لبق تام

 « ناَرّهطلا دامح نب دّمحُم انثدح :لاق « امي يَّرغلا ساّبعلا نب يلع انربخأ

 « سيوأ يبأ هللا دبع نب هللا دبع نع « يزاّرلا ةبر دبع نب لهس انثدح :لاق

 دبع نب ةيابَل يأ نع « بّيسملا نب ديعس نع « ةلمْرَح نب نمحرلا دبع نع
 :لاق « رذنملا

 ىف ما نإ « هللا لوسراي :ةبابل وبأ لاقف ٠ هي هللا لوُسَر ىقستسا

 موقي نح ع ةعبارلا وأ « ةيناثلا يف يف انقسا ّمُهْللا :هللع هللا لوُسَر لاقف , دبرملا

 « ترطّمف تلّهتساف :لاق « هرازإب ”هدبرم بلع ٌدسيف 2 انايزع ة ةبابل وبأ

 بونج عقي عضوم يهو « ةلمهم ءاح مث « ةنكاس واو اهدعب ةحوتفم ةلمهم ءارب - ءاحورلا ١-

 :رظني « نآلا ةريبكلا ةيرقلا ديجيسملا نم برقلاب « اليك 6٠١ براقي ام اهنع دعبي « ةنيدملا

 . 75.0ص يراخُبلا حيحص يف اهركذ دراولا ةنكمألا مجعم
 . تئش نإ هرظناف « هتافو يف افالخ رجح نبا ركذو . 7//401 ىربكلا دعس نبا تاقبط ١-

 نم ءاملا جرخم :بلعثلاو « رمتلا هيف ففجي يذلا عضوملا - ءارلا نوكسو ميملا رسكب :دبرملا -

 ءام هنم ليسي ارحج هل اولمع « رطملا هيلع اوشخ دبرملا يق رمتلا اورشن اذا اوناك مناف « دبرملا
 ناسل :رظني « ضوحلا وأ رابّدلا نم ءاملا جرخم بلعثلاو « بلعثلا رحجلا كلذ مساف « رطملا

 . 480/١ برعلا



 لوُسَر لاقام لعفت ح علقت ْنل ءامسلا نإ :تلاقف « ةباَبُل يبأب ٌراصنألا فاطف

 . ' ءامسلا تعلقاف :لاق « هرازإب هدبرم بلع َّدَّسَف انايرُع ةبابل وبأ َماَتَف « هللا

 هريغ هاورو « الوُصْوَم هجولا اذه نم الإ ُفرعيال « ٌُبيرغ ثيدح اذه
 ع

 مس هس

 . الّسْرَم بّيسملا نبا نع « ةلمْرَح نب نمحرلا دبع نع

 ' يعّبضلا ديزي نب ريشب - 1

 . ةّيلهاجلا َكرْدَأ

 . ةرصبلا لهأ يف ةداّدع « يعبضلا بهشألا :هنع ىور

 دبع نب ميهربإ انربخأ :اولاق  دحاَو ريغو ةبيتق وبأ لضفلا نب ملَس انثدح

 انثدح :لاق « يرصبلا دواد نب ناميلس انثدح :لاق « يرْصَبلا متاح نب هللا

 ديزي نب ريشُب ئثدح :لاق « "يعّبصلا بهشألا انثدح :لاق « ءاوس نب دّمحُم

 :لاق - ةّيلهاجلا َكرْذَأ دق ناكو - يعبّضلا

 ءةباغلا دسُأ يف ريثألا نباو ء«”"ه./14 ةرهملا فاحتإ يف ءاج امك « ةناوع وبأ هاور - ١

 . هب نارهطلا دامح نب دّمحُم ىلا امهدانسإب

 . هب هللا دبع سيوأ يبأ ىلا هدانسإب ع 754/7 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاورو

 ةباحصلا ةفرعمو 2 14/١ عناق نبال ةباحصلا مجعمو ١/+0”2 يوَعَبلل ةباحصلا مجعم -؟

 يمجعم فو . ١5/١ ةباصإلاو 585/١ «٠ ةباغلا دسُأو « 1١71/١ باعيتسإلاو « غ.ه/١

 . ديز نب ريشب : عناق نباو يوَعْبلل ةباحصلا

 . هلاح نع تكسو « 547/5 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذ -#



 ع 7 5 0

 مَجَعلا نم ُبَرَعلا هيف فصتنا موي لوأ اذه راق يذ موي :ةلَع هللا لوسر لاق

 ديزي نب ريشب نع « بهشأ نع ع ءاوس نبا نع « يرفّصٌعلا ُباَّبْش هاور

 : ريشب نب كيزي نحب .هرم لاثو ؛ " هوحن ثَف هن كب ب 2 لاق

 ” يراصنألا هللا دبع نب ريشب -51*

 5 4 2 5 4 ب 8 . 3 ل .٠
 . ةياور هل فرعتال ( ةماميلا موي دهشتسا « جررخلا نب ثراحلا يب نم

 :لاق « يدهم نب دمحأ انثدح :لاق « ميهاربإ نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 دوسألا يبأ نع  ؟[ةعيهل] نب هللا دبع انثدح :لاق , دلاخ نب ورمع انثدح

 :ريبزلا نب ةورع نع « لفوَت نب نمحرلا دبع نب دمحم

- 

 دواد نب ناميلس ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو 2« 47/7 ريبكلا مجعملا ف يناربطلا هاور ١-
 . هب ناوكذاشلا

 . فيعض وهو دواد نب ناميلس هيف 5١١/5: يمئيهلا لاقو

 ردب ةوزغ دعب تعقو « لئاو نب ركب نيبو ىرسك شيج نيب ناك « برعلا مايأ نم راق يذ مويو
 ش . 7174/١ خيراتلا يف لماكلا :رظني «٠

 . "١٠ص طايخ نب ةفيلخ تاقبط -؟

 « يوغبلاو ٠ 707/7 ىربكلا تاقبطلا يف دعس نباو « 5١٠/؟ريبكلا خيراتلا يف يراخببلا هاورو

 . هب يرفصعلا بابش طايخ نب ةفيلخ ىلا مهدانسإب « ربلا دبع نباو « عناق نباو

 ةباصإلاو 71/١., ةباغلا دسُأو 2« 188/١ باعيتسإلاو « 104/١ ةباحصلا ةفرعم -
 . 5و

 . أطحخ وهو « ةبقع :لصألا يف ءاج -4
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 :جرزخلا نب ثراحلا نب نم مث « راصنألا نم ةماّمّيلا موي لتق نم ةيمست يف

 . يحرر هللا دبع نب ريشب

 ١ لبعم نب ريشب -54 00

 هلو ( لك ينلا ّبحّص « ةرّحّشلا باحصأ ْنم « يملسألا رَشْعَم وبأ

 . ناثيدح

 . رشب هنبا :هنع ىور

 ناقريّرلا نب رفعج نب ىيي انثدح :الاق 2 بوقعي نب دّمحُمو ةمئيخ انربخأ

 يملسألا ريشب نب رشب نب دّمحُم انثدح :لاق « يريبُرلا دمحأ وبأ انثدح :لاق 2

 :يملسألا ريشب هّدج نع « هيبأ نع - ةبحص هل تناكو -

 5 2 00 2 37 .٠ 7 عَ 71 . 2 ع

 « "نيقاهدلا ضعب هيلع ركنأف هنيميب ذحأف « هب أضوتُي 'نانشأب ىتأ هنأ

 . ؟ انناَمْيَأِب الإ َرْيَخلا ذحأنال اّنِإ :لاقف 00
 تسكب

 5 ِء

 ةباصإلاو 2« 585/١ ةباغلا دسأو 2 ١174/١ باعيتسإلاو , 44/١" ةباحصلا ةفرعم ١-

 ل

 « يديألاو بايثلا لسغ يف هدامر وأ وه لمعتسي « ةيلمّرلا ضرألا يف تبني رجش نانشالا -7

 . 85/1١ ناسللا

 مجعملا « ةربخلا ةدش عم فرصتلا ىلع يوقلا لجرلا وهو « ناقهد :عمج « نيقاهدلا -#

 . 3760/١ طيسولا

 هب رشب نب دمحُم نع مصاع يبأو مانغ نب قلط نع « 44/١ ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هاور -4



 ١يراقفغلا ريشب -6

 . ةريَرُه يبأ ثيدح يف ٌركذ هلو
 ديبع انثدح :لاق « يرافغلا مزاح نب دمحأ انثدح :لاق « ةمثيخ انربخأ

 ديزي وبأ ئثدح :لاق « نالجع نب مالسلا دبع انثدح :لاق « ىسوم نب هللا

 :لاق ( ةريَرُه يبأ نع 2 "ئيدملا

 هَدقفف , هنطخُي ٌداكيال ل هللا لوُسَر دنع ٌدعقم يرافغلا ريشبل ناك

 نآلف نم ًاريعب تيرم *نا :لاق ؟ تنك نيأ :لاقف ؛ ءاح م ( ماّيأ ةثالث الث هللا لوسر

 امأ :هلع هللا لوسر لاقف « هبحاص ىلا هُنددَرَف هر ّمُن ( نيموي يدنع ثكمف ؛

 نم هللاب ذوعَتف كشاّرف ىلا تيوأ اذإ :لك هللا ٌلوسر لاق ّمْن « دري ةورَشلا نإ

 " باّسحلا ءوسو « ةّماّيقلا موي برك

 بأ تعمس :لاق  نالجع نب مالسلا دبع نع « ريَصُت نب ُجاّجح ُةاور
 :ةريره وبأ انثدح :لاق «. يندملا ديزي

 وه :لاقف ءرشبب ةمجرت يف « 778/1 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هيلإ راشأ ثيدحلاو

 . نانشالا ثيدج ححاص

 ةباصإلاو 2754/١ ةباغلا دسأو 2 1١108/١ باعيتسإلاو « 405/١ ةباحصلا ةفرعم ١-

1/1 . 

 . يئاسنلاو يراخْبلا هل ىور ( ةقث يعبات « يبدملا -

 ننسلا يف ئيطقرادلاو « ١875/5 لماكلا يف يدع نباو « 45/5٠ ريسفتلا يف يربطلا هاور -*
 . هب نالجع نب مالسلا دبع ىلا مهدانسإب « 7577/5 ننسلا يف يقهيبلاو 237/7 «٠

 :ربلا دبع نبا لاقو . ريسفتلا يف هيودرم نباو نيهاش نباو نايفس نب نسحلا ىلا رجح نبا هازعو



 . هَّوْحَن ٌركذ مث « و ّيبلا نم ٌسلْجَم هل ناك َيرامغلا ٌريشب نإ

 ' ينَهجلاَةبرَقَع نب ريش -15
 . ةلمرلا لهأ يف هدادع « رشب :ليقو

 . " يمرظحلا ديبع نب حيرشو « يناتكلا فوع نب هللا دبع :هنع ىور

 نب رجح نع « ءاطع نب نامثع نب هللا دبع هنع ىور :يراخُبلا لاق

 ( ةبرقع نب ٌريشب تعمس :لاق « يناّتكلا فوع نب هللا دبع نع « ثراحلا

 :لوقي

 انأو لك يبلا يب مف « هتاوزغ ضعب يف هك هللا لوسر عم يبأ دهشتسا

 :تلق « كّمُأ ةشئاعو « كابأ انأ نوكأ نأ ىضْررَت امأ تكسا :يل لاقف « يكبأ

 . يّمأو تنأ يبأب ىلب

 " يراخبلا نع « ناميلس نب دّمحُم انثدح :لاق ( رهاط نب دمحأ انربخأ

 3 .٠ 2 ىو ٠ و

 . هوحن هدالوأ ةياور نم ربخلا اذه يورو

 ١- مقر « رشب يف هركذ مدقت )145(.

 فوع نب هللا دبع الا هنع وري مل يباحصلا اذه نأب ركذ املسم نأ رشب ةمجرت يف مدقت -؟

 ملو اريثك لسري ناك هنأب فصو دقو ,« ةلسرم هنع هتياور ناف « ديبع نب حيرش امأ « ينانكلا

 . 455/1١١ لامكلا بيذهت :رظني « ةباحصلا نم ليلقلا الا عمسي

 . 78/7 ريبكلا خيراتلا :رظنا -#

 ةبرقع نب رشب دلو نم « دعسألا يبأ نم « 580/7 راتسألا فشك يف امك « رازبلا هاورو -4

 . هب ةبرقع نب ريشب نع هدج نع هيبأ نع ؛



 نب ديعس انثدح :لاق « متاح وبأ انثدح :لاق « ميكح نب ورمع وبأ انربخأ

 :ح «رْجُح انثدح :الاق « ةبوت وبأو روصنم
 ءورمع نب نمحرلا دبع ةعرز وبأ انثدح :لاق « ناميلس نب دمحأ انربخأو

 انثدح :الاق « ةعمج نب هللا دبع انثدح :لاق ( ميهاربإ نب دّمحُم انثدح :لاق

 ريشي نع « فوع نب هللا دبع نع « ثراحلا نب رجُح نع « روصنم نب ديعس
 :لاق « ةبرقع نب

 7 هباون اع ع
 ةَماّيقلا ٌموي لَو رع هللا هماقا ءاير َماقم ٌماق نم :لوقي هي هللا لوسر تعم

 " كيّدف نب ريشَب -

 . ةبْحُص هيبألو « ةيؤر هل
 :ح « دوعسم وبأ انثدح :لاق « ىيي نب نمح رلا دبع ان ربخأ

 :الاق «روث نب ورمع انثدح :لاق ( ةّيراَسْيِقِب ميحرلا دبع نب دمحأ انثدحو

 ريشب نب حلاص نع « يرهُرلا نع « يعازوألا نع « ناميلس نب كيد انثدح
 :لاق , ”كيّدف نب

 . فرعيال نم هيفو « رازبلا هاور ١71/4: دئاوزلا عمجم يف يمئيحلا لاقو

 ١- ةبرقع نب رشب ةمجرت ف ثيدحلا جيرخت مدقت «٠ تكش نا هرظناف .
 776/١ ةباغلا دسأو « 4.05/١ ةباحصلا ةفرعمو « 7007/١ يوّغَبَلل ةباحصلا مجعم -؟

 ممه/١ ةباصإلاو

 . 87/7 يرودلل خيراتلا :رظنا « نيعم نبا لاق امك « يرهزلا هنع درفت -"*



 ( َكلَه ْرحاَهي مل نم :نولوقي مهّنِإ :لاقف « هلي هللا لوسر ىلا ُكيَدف ءاح

 نم نكساو « ءوسلا رجشاو « ةاكّرلا تآو « َةالّصلا مقأ « كيدفاي :لاقف

 .٠ 000 - ١١ 0 00 مه
 تئش ثيح كموق ضرأ مما رثا # م 7

 ( ريشب نب حلاص نع ( ّيرهُزلا نع « يعازوألا نع يور :عينم نبا لاقو

 . 6 هللا لوسر ىلا كيّدف ءاح :لاق « هيبأ نع

 نع « ”ةديبع نب ثراحلا نع « ”يرئابخلا رابحلا دبع نب هللا دبع هاورو

 :لاق « هيبأ نع « كيّدف نب ريشب نب حلاص نع « يرهزلا نع « يديبُرلا

 . هللا لوسراي :لاقف « لو ّىبلا ىلا كيّدف ءاح

 ؛يبغكلا ريشب - 1

 '[ربكأ] همسا ناك « ةبحص هل « ماصع ابأ نكي « *ثراحلا نب دحأ

 . اريشُب كي ّيبلا ُهاّمسف

 ننسلا يف يقهيبلاو « 3795/١4 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « 05 ناّبح نبا هاور ١-

 . هب يرهزلا ىلا مهدانسإب ,« 8

 - ءابلاو ءاخلا حتفب - يرئابخلاو . دواد وبأ هل ىور « ةقث وهو « يصمحلا مساقلا وبأ وه -؟

 . 711/9 باسنألا :رظني « عالكلا نم نطب وهو « رئابخلا ىلا ةبسنلا هذه

 ليدعتلاو حرجلا « يوقلاب سيل :متاح وبأ لاق « صمح يضاق « يعالكلا يصمحلا وه -»

 | ل

 2719/١ ةباغلا دسأو « 405/١ ةباحصلا ةفرعمو ع« 09/١“ يرَكَبلل ةباحصلا مجعم -4

 . 318/1١ ةباصإلاو

 . يئراخلا الا هيلا بسنيال ادحأ نإف « ةبيرغ ةبسن هذه :ريثألا نبا لاق -ه

 نحف ١



 متاح وبأو « ةرآو نب ملسم نب دّمحُم انثدح :لاق « ورمع وبأ انربخأ

 يئثدح :لاق « يواَمُّرلا يدزألا دعس نب ناورم نب ديعس انثدح :الاق « يزاّرلا

 :لاق « يبأ ٍيثدح :لاق ٠ يئراخلا ريشب نب ماصع
 هيلع ّينلا ىلع تلحدف « هل يلا ىلإ ٍبْمَك نب ثراحلا ونب يِمْوَق ينَدفو

 كيلا بعك نب ثراحلا نب يموَق ُدفاَو انأ :تلق ؟ تلبقأ نيأ نم :لاق « مالسلا

 ءربكأ يمسا « هللا لوسراي :تلق ؟ كّمْساام « ًابحرم :لاقف « مالسإلاب
 " ريشُب تنأ

 ع متاح وبأ انثدح :لاق « ميهاربإ نب دّمحُم نب دمحأ ورمع وبأ انثدح

 نم - ”اهّرلاب يواهرلا ةعامس وبأ ملسم نب نمؤملا دبع نب ةريمع ئثدح :لاق

 :لاق « هيبأ نع « يثراحلا ريشب نب ماصع ثدح :لاق « - ةريزجلا ضرأ

 , مهمالسإب هربخأ ثراحلا نب ينعي : ل هللا لوسر ىلإ يباحصأ يب دفَو

 « كلذب ٌرّسِف :لاق « ثراحلا يب مالسإب هثريخأف « هللا لوسر ىلع تمدقف :لاق

 هللا لوسرف :لاق « ريشب كّمسا لب :لاق « ربكأ يمسا :تلق ؟ كممساام :يل لاقف

 . هنع ةريزجلا ثيدح نم الإ فرعُيال بيرغ ثيدح اذه

 ١ - هتمجرت رداصم نم بيوصتلاو « ربكألا :لصألا يف .

 ىربكلا ننسلا ف يئاسنلا «. 7 ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هاور -؟ ١١5/9 ٠ ىلا امهدانسإب

 هب كاورم نب ديعس .

 - ةعساتلا ةئملا علطم ىح مسالا اذهب فرعت تلظو « ماشلاو لصوملا نيب ةريزجلاب ةنيدم :اهرلا

 ٠ مجعم :رظنا « مسالا اذنه فرعت لازتالو « ةفروأ مساب تفرع نيينامثعلا يديأ ىلا تلقتنا املو

 نادلبلا ٠١5/7 « ةيقرشلا ةفالخلا نادلبو ص١4 .

 "ه5



 'يواَعملا لاكأ نب ريشب 01

 . ةنيدملا لهأ يف هدادع « هل ّيبلا عمّس

 . ريشب نب بويأ هنبا هنع ىور

 « يضاقلا ىسوم نب هللا دبع انثدح :لاق « ميهاربإ نب دّمحُم انربخأ

 اندح :لاق « يناسربلا ركب نب دّمحُم انثدح :لاق « "ثعشألا وبأ انثدح :لاق

 عمجس هنأ « رمعم نب نمحرلا دبع نب هللا دبع انثدح :لاق « "نابهص نب رمع

 :لاق « هيبا نع « ريشب نب بويأ

 ءىكتم وهو « مهنيب ٌحلصُي لَو يبنلا جرف « ةيواَعُم يب يف ةرئاث تناك

 هل لاقف « تيرَّدال :لاقف « رثق ىلا تفل ذإ َكلَذك ْمُه انيق ٠ لُحَر ىلع

 ينإ :لاق ؟ تيردال :تلق ملف « ٌّدحأ كبُرُق ىرأام « يمأو تنأ يبأب :ٌلحّصلا

 ؛ تيردال :تلق « يردأال :لاقف « ىّنع ٌلأسُي وهو هب ٌتررم

7/١ 
 ١- ةباغلا دسأو 4 عا ةباحصلا ةفرعمو ما يرَْعَبلل ةباحصلا مجعم

 ةباصإلاو 309/1١ .

 ىلعألا هدج ىلا ةبسن « يواعملاو معاوية 

 هريغو يراخْبلا مامإلا خيش « يرصبلا مادقملا نب دمحأ وه -؟ .

 ةجام نبا هل ىور « فيعض وهو « يندملا رفعج وبأ وه ا .

  -4راتسألا فشك يف امك « هدنسم يف رازبلا هاور  » 1١١/١يناربطلاو «محجعملا يف يوغبلاو

 هب ركب نب دّمحُم ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو « 45/7 ريبكلا مجعملا يف .

 ؛« نابهص نب رمع الا ملعأ اميف ثيدحلا اذه وري لو « ثيدحلا اذه ريغ هل ملعأ ال :يوغبلا لاقو

 ؟هك



 وبأ وه نمحرلا دبع نب هللا دبع و , دانسإلا اذهب ٌبيرغ ثيدح اذه

 ش . هثيدح عمجُي « ةحلط

 وبأ انثدح :الاق « دوعسم وبأ انثدح :لاق « ميهاربإ نب هللا دبع انثدحو

 :لاق « هيبأ نع 2( ريشب

 م ريت سل 3 ياسا مق سا بلع الإ * 5
 ١ ىرّصِبي لبإلا قانعأ ءيضُت لّيس سبح نم ٌراَن جرحت :ي هللا لوسر لاق

 7 وس 0 0 1 ِء 2

 «٠ اوليقف « ٌراَّثلا تلاق « ُساَنلا اهيأأي :؟[لوقت] « لبإلا ةئيطَب ريس ٌريست «
 . اوحرف رانلا تحار 2 سانلا اهيااي ”ا*و ثان تحا لا اهنأ

 ؟ ثراحلا نب ريشب -ا٠

 يف هدادعو « َمّهَو وهو « هل يبلا كردأ نميف ديمح نب ٌدبع هركذ

 دالب نم ناروح ةقطنم يف ةنيدم « ةنكاس ةلمهم داصو « ةمومضم ةدحوم ءابب - ىرصب ١-

 يراخُبلا حيحص يف اهركذ دراولا ةنكمألا مجعم :رظني « ايروس بونحج يف مويلا عقتو « ماشلا

 ٠ . 77ص

 . قايسلل فلاخم أطخ وهو « اولوقت :لصألا يف ءاج -؟

 ريشسب ةمجرت يف فلؤملا هركذ مل يردأ الو « يملسلا رشب ةمجرت يف « ثيدحلا جيرخت مدقت -*
 . هب ةقالعال هناف « لاَكأ نب

 (١1ا/١/4 باعيتسالاو ؛«؛ 0 ةباحصلا ةفرعمو « 91/١ عناق نبال ةباحصلا مجعم -4

 . 31 /1ةباصإلاو « 715/1 ةباغلا دسأو

 ”؟ ها/



 نب دبع نب دمحم انثدح :لاق « يسرافلا ليعامسا نب نيسحلا انريخأ

 ١ يبعشلا نع ع« 'يدوألا دواد نع ع ديبع نب دمحم نع ع هيبأ نع «ديمح

 :ريشب وأ رشب نع

 . " ءاّيلاب اًهوبتكاف ءاَنلاو ءايلا يف فاتح اذإ :لاق و ّيبلا نأ

 « ثراحلا نب ريشب نع « يِعَشلا نع 2 يدوألا دواد نع دحاو ريغ هاور

 . هلوق نم 2( دوعسم نبا نع

 . 2 يبلا ىلا هعفرف « يدوألا دواد نع « ىسوم نب هللا ديبع هاورو

 " ةليمج وبأ ريشب - 01 ١

 ش . نو يبلا كردا «مهسفنأ نم « ميلَس يب نم

 ١ « [يفقنلا ريشب] -5 1

 هل ىور « ثيدحلا فيعض وهو « « وكلا يدوألا نمحرلا دبع نب ديزي نب دواد وه ١-

 ةجام نباو يذمرتلاو درفملا بدألا يف يراخُبلا

 . هوحنب هب يدوألا ديزي نب دواد نع ديبع نب دّمحُم قيرط نم « عناق نبا هاور -؟

 ةباصإلاو 257/١ ةباغلا دسأو 173/١ باعيتسإلاو « 4٠١/١ ةباحصلا ةفرعم -»

 .؟/١

 امنإو «ائيش هل جّرخُي ملو ( ةمحرت هلعجف سانلا ضعب هيف فحص :هدنم نبا ادقتنم ميَِعُن وبأ لاقو

 . ةليمج وبأ نيس ره

 باعيتسإلاو « 917/١ عناق نبال ةباحصلا مجعمو «2 5117/١ يرَعَبلل ةباحصلا مجعم -4

 « لصألا نم ناونعلا طقس دقو . 7107/١ ةباصإلاو « 77/١ ةباغلا دسأو ؛« ١/0

578 



 تنب ةصفح هنع تور « بوسنم ريغ يفقثلا ريشب :دعس نب دّمحُم لاق

 | . ' نيريس
 ثيللا نب دّمحُم انثدح :لاق  ةكمي لضفلا نب ِملَس ةبيتق وبأ انربخأ

 انثدح :لاق « يدقاّولا ملسم وبأ دقاو نب نمحرلا دبع انثدح :لاق « يرهأوجلا

 نيريس تنب ةصفح نع « ميركلا دبع ةّيمأ يأ نع « " نامُحَرُتلا نب زيزعلا دبع
 :لاق هنأ « يفقثلا ريشب نع «

 َموُحَل لكآ ال نأ ةيلهاجلا يف ُتْرَذَن نإ :تلقف , كلو هللا لوسر تيتأ

 اًمأو « اهلكف رولا ُموُحْل اَمأ :َي هللا لوسر لاقف « َرْمْخلا برشأ الو ء رز

 . ” برثتَت الف ٌُرُمخلا

 . يتلا نب يزعلا دبع ثيدح نمألإ فرعا « بيرغ ثيدح اذه

 ؛* يراصنألا دوعسم يبأ نب ريشب -ا/7 1

 القن همالك رجح نباو ريثألا نبا لقن دقو « ىربكلا تاقبطلا ف دعس نبا لوق ىلع فقأ مل ١-
 . هدنم نبا نم

 . 5910/7 ءافعضلا يف نيغملا :رظني « فيعض « نامجرتلا نب نيصحلا نب زيزعلا دبع وه -؟

 باحصأ هل ىور « هكرت نم مهنمو فيعض وهف قراخملا يبأ نب متركلا دبع ةيمأ وبأ هخيش اذكو
 . ةعباتم ملسمو « يئاسنلا الا ننسلا

 . هب نامجرتلا نب زيزعلا دبع ىلا مهدانسإب « مهبتك يف ميَعُت وبأو « عناق نباو « يوغبلا هاور -"
 . هخيشبو نامجرتلا نباب هفعض مث « نيللا ضعب هدانسا يف :يوغبلا لاقو

 ةباصإلاو ء 733/١ ةباغلا دسأو « 1717/١ باعيتسإلاو « 09/١ ةباحصلا ةفرعم -4
1 . 
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 . ةبحص هيبألو , هلي بلا كردأ

 سا مسا لا هل ع 8 9 2. 1

 نب ريشب تيأر :لاق « ديبع نب تباث نع « رعسم نع « ةيواعم وبأ ىور

 يل هل
 ه

 . ةبحص ُهَل تناكو - يراصنألا دوعسم يبأ

 . ةبحص هيبألو هل :مزح نب ركب وبأ لاق

 :لاق « ناذاش ميهاربإ نب قاحسإ انثدح :لاق « رمع نب دّمحُم انربخأ

 نب ةورع نأ « !مزح نبا نع « ةبتع نب بويأ انثدح :لاق , دواد وبأ انثدح

 :لاق « هريخأ « ريبزلا

 هيلع ّيببلا َكردأ امهالك - دوعسم يبأ نب ريشب وأ دوعسم وبأ يئدح

 .مالسلا

 « ةّيقب انثدح :لاق « ةبتع وبأ انثدح :لاق « برقعي نب دّمحُم انريخأ

 يبأ نب ريشب لاق :لاق « "”سبْلَح نبا نع « زيزعلا دبع نب ديعس انثدح :لاق

 :لاق هّنأ - ني يببلا باحصأ نم ناكو - دوعسم

 ىلع -مالسلا هيلع - دّمحُم ةّمأ عمجيل نكي مل هللا َنإف « ةعاّمجلاب مكيلع

 . لَجَو رع هللا نيد يف نَّرَلَتلاو مكاّيإو « ةلالَّض

 نيواود يف هثيدح « يضاقلا ثّدحملا مامإلا « يندملا مزح نب ورمع نب دّمحُم نب ركب وبأ وه ١-

 . اهريغو ةتسلاك مالسإلا

 . يئاسنلا الا ةعبرألا هل ىور « يقشمّدلا سبلح نب ةرسيم نب سنوي وه -؟

 نمل



 !يسْنَعلا ةلاؤد نب فوع نب بارع نب رباج نب ريشب -ال ؛
 . رصم حتف دهشو « دقو يبلا ىلع دفو

 1 1 . ىلعالا دبع نب سنوي نب ديعس وبأ هلاق « ةياور هل فرع الو عركذ هل
 . ةفيلح وبأ «رشب :ليقو

 . " هركذ مّدقت « داهجلا يف هلو يبلا نع ىور

 يملّسلا ريشب - 5

 مّدقت ٠ همسا يف فلتخم « عفار هنبا هنع ىور « ةبحص هل « يزاجح

 4 رسب يبأ نب رسب -ا//
 .ةبحص ءاّمَّصلاو ( ةّيطعو 3 هللا دبع :هينبلو هل ء رسب نب هللا دبع وبأ

 . رسب نب هللا دبع هنبا :هنع ىور

 ةباصإلاو . 77/١ ةباغلا دسأو , 101/١ باعيتسإلاو « 4٠١/١ ةباحصلا ةفرعم ١-
”3 

 . (04) مقرب « رشب ةمجرت يف مدقت -؟
 . )01١( مقر ( عفار وبأ يملسلا رشب :مساب مدقت -1

 .ةباصإلاو « 7١4/١ ةباغلا دسأو « 41١/١ ةباحصلا ةفرعمو « 51/7 يناثملاو داحآلا -4
 . ١

51١ 



 :لاق « دوعسم نب ديعس انثدح :لاق « بوبحم نب دمحأ نب دمحم انريخأ

 تعمس :لاق « ريم نب ديزي نع « ةبعش انثدح :لاق ( ليّمش نب رْضَنلا انثدح

 :رسب نب هللا دبع

 ذحأف هاتأف - ءاضْيَي ةّلغب ىلع وهو - رسُب هيبأب رم كي هللا لوسر نأ

 لعجف «٠ ٍقيوّسو ٍرمتب ىتأف « هيلع ليف :لاق « يلع لزنأ :لاقو « اهماجلب

 ( اعيمج امهيلع وأ « ىطسولاو ةبابّسلا رْهَظ ىلع ىوتلاب ٌعضي مت « هنم ّلكأي
 وأ ٍنْبَل حقب مُهاتأو « هنم ّلكأي َّلَعَجَف ًاماَعَط هل َّعَضَو :لاق « هب يمي م

 :يبأ هل لاقف « لحتري نأ دارأف « هنيمي نع يذلا ىطعأ مث « هنم برشف قيوس

 . ْمُهَمَحْراَو مهل ُرْفغاو : مُهَتقَرَر اميف مه كراب ّمُهَّللا :لاقف ءانل ٌعْذا

 . ' ةبعش نع روهشم ثيدح اذه

 " ةأطرأ ىبأ نب رسب -/ 7

 ١ - يذمرتلاو «(97141) دواد وبأ هاور )755٠0٠0( « ديمح نب دبعو 2 1814/ دمحأو )/ا٠١.0(

 « ؛ عناق نسباو 2 1117/8 ىربكلا نئسلا يف يئاسنلاو « يناثملاو داحآلا يف مصاع يبأ نباو

 هب جاجحلا نب ةبعش ىلا مهدانسإب « 7 يقهيبلاو « 574/© ةناوع وبأو « 4717/4 رازبلاو

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 758/١ يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو « ١89/7 ياثملاو داحآلا -؟

 ةباصإلاو © 517/١ ةباغلا دسأو ء١ه/١ باعيتسإلاو ©« 4١7/١ ةباحصلا ةفرعمو 2« ١

. 

 ءمهو دقف « ةأطرأ يبأ نبا لاق نم :75/* تاقثلا يف ناّبح نبا لاقو « ةأطرأ نب رسب :ليقو |

 . ريغص وهو ل5 يبنلا يفوت :امهريغو نيعم نب ىييو دمحأ لاق « هتبحص ف فلتخم وهو
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 نب رازن نب "[رايس] نب سيّلحلا نب نارمع نب رميوع نب ريمع '[نبا] وهو

 . نمحرلا دبع ابأ كي ٠ بلاغ نب يؤل نب رماع نب صيعُم
 « كلملا دبع ةفالخ ىلا ىقُب :لاقيو « ةيواعم ِماّيَأ ف ةنيدملاب يفوت

 . " يدقاولا دعس نب دّمحُم هلاق

 . ماّشلا لهأ يف هداّدع

 . سبلَح نب ةرسيم انبا سنويو « بوُيأو « ةّيمأ نب ةداتُج :هنع ىور
 « روصنم نب دّمحُم انثدح :لاق ع ثراحلا نب دّمحُم نب هللا دبع انربخأ

 :لاق « يدقاولا دعس نب دّمحُم انثدح :لاق

 ةافو لبق َدلُو :يدقاولا لاق « يؤل نب رماع نب نم ةأطرأ يبأ نب رسبو

 . ؟ هنع ىورو « لي يبلا كردأ :لوقي هريغو . نيتنسب دلو ّيبلا

 8 ريعلا يعار نب رسب -

 « ةملس نب سايا نع « رامع نب ةمركع ثيدح يف ٌركذ ُهَل ءرشب :لاقيو

 . * هركذ مّدقت

 ديلولا وبأ انثدح :لاق ع ةّيمأ وبأ انثدح :لاق ع ميكح نب ورمع وبأ انربخأ

 :هيبأ نع ع ةملس نب سايإ نع « راّمع نب ةمركع انثدح :لاق 4

 ١- هتمحرت رداصم نم ةدايز .

 . أطخ وهو « نانس :لصألا يف -؟

 . 109/10 ىربكلا دعس نبا تاقبط :رظنا -

 لامكإو « 55/4 لامكلا بيذهتو « 1405 /8 ءالبنلا مالعأ ريسو « دعس نبا تاقبط :رظني -4

 . 7078/٠ لامكلا بيذَق

 . (15) مقرب «( رشب ف مدقت -ه

 للا



 لاقف « هلاّمشب لكأي ريعلا يعار نب رسب :هل لاقي الُجَر ىأر هلي بلا نأ

 ْتلَّصَو اًمف :لاق « تعطتساال :لاق « عيطتسأ ال :لاقف « َكنيِمُيي لك :هل

 . ' هيف ىلإ ٌدعب هئيمَي

 " يبعكلا نايفس نب رسُب -

 . " ةّييَدحلا ةّصق يف رك ُهَل

 دمحأ انثدح :الاق « بوقعي نب دّمحُمو دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 نع « قاحسإ نبا نع « ريكب نبا نعي - سنوي انثدح :لاق « رابجلادبع نب

 ةمَرخم نب روُئسملاو « مكحلا نب ناورم نع « ريبّرلا نب ةوُرُع نع « يرهُزلا

 :اعيمج هاثّدح امهّنأ «

 « يذلا هعم َقاّسو ابْرَح ديريأل تيبلا رايز ُديرُي جرح كَ هللا لوسر نأ
 :لاقف - ةعاّرْع ٍبْعَك - يِْمَكلا نايفس نب ُرسُب ُهيقَلَف :هيفو 6 ثيدحلا ركذف

 . ؟ ليفاطملا ذوُعلاب اوُجرَحخَف « كريس اوُعمَس دق ٌشيَرق هذه « هللا لوسراي

 ١- رشب ةمجرت ف ثيدحلا جيرخت مدقت .

 ةباحصلا ةفرعم -؟ ١/ » 4١5باعيتسإلاو ١/ » 74ةباغلا دسأو ١/ © 5١7ةباصإلاو

. 0 
 »- ةحوتفم ةددشم ءايو ةروسكم ءابو ةنكاس ءايو ةحوتفم ةلمهم لادو ةلمهم ءاحب - ةيبيدحلا -

 ةبارق مارحلا دجسملا نع دعبيو « يسيمشلاب مويلا فرعي « ميدقلا ةدج قيرط ف روهشم عضوم

 ٠ يراخُبلا حيحص يف اهركذ دراولا ةنكمألا مجعم :رظنا « اليك ص١750 .

 ( انيدح اهدالوأ عم اهدالوأ تعضو ىلا لبإلا :ذوعلاو ( اهدالوأ عم لبإلا :ليفاطملا ذوعلا -4

 . 5587/4 برعلا ناسل « مهراغصو مهرابك مهعمجأب اوءاج مهنأ ديري

 . هب قاحسإ نب دَّمحُم نع نوراه نب ديزي نع 777/4 دمحأ هاور ثيدحلاو
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 . ١ امهريغو ةنيّيغ ُنباو ٌرَمْعَم هاور « يرهّزلا نع روهشم ثيدح اذه
0 2 2 0 

 يلؤدلا نجحم نب رسب ١-
 . عينَم نبا هلاق اذك ( انيدح ولو يبلا نع ىور ( ةنيدملا نكس

 « ملسأ نب ديز هنع ىور نجحم نب رسب :هريغو يراخبلا لاقو
 انثدح :لاق عدّمحُم نب هللا دبع انثدح :لاق « نامثع نب ديعس انربخأ

3 

 نب نارمع نع « قاحسإ نبا نع « ( لضفلا نب ةملس انثدح :لاق « ةديمح نبا

 :لاق « يلؤّذلا نّجْحِم نب رسُب نع «  يملسألا يلع نب ةلظنَح نع « سنأ يبأ
 لوسرب تّررمف ٠ اهردصأل يل لباب تجر من ( يلزم يف َرهظلا ْتِيَلِص

 ع كلذ هل تْركَذف لص ْمَلف هدجْمسسُم يف َرهظلا ِساّنلاب يَلَصُي وهو ٠ ( 26 هللا

 © تيَلص دق تنك نإو :لاق « ُتيَّلِص :هل تلق ؟ انعم ىَلَصُت نأ َكعَنَماَم :لاقف

 هب يرهزلا نع رمعم هاور ليوط ثيدح نم 7١5/4 دمحأو ع (5579) يراخُبلا هاور ١-
 . هب يرهزلا ىلا رخخآ هجو نم « 4145/1١15 فّنصملا يف ةبيش يبأ نبا هاورو

 ةباحصلا ةفرعمو « 85/١ عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 771/١ يوَعَبْلل ةباحصلا مجعم -؟

 . ”ه١/8 ةباصإلاو ,«251 ةباغلا دسأو « 0

 . اهييفن ىلا نيثّدحْملا نم ريثك بهذو « هتبحص يف فلتا دقو

 . يعبات :هلوق هيف سيل نكلو « ١١1/7 ريبكلا خيراتلا -*

 . يزارلا ديمح نب دّمحُم وه -4
 ةلظنح نع نارمع نع قاحسإ نبا ثيدح نم « عناق نباو ( يوغبلاو 5 دمحأ هاور وه

 . هب ليدلا يب نم لجر نع
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 ل

 ' باوصلا وهو « هيبأ نع « نجحم نب رسب نع « ملْسُأ نب ُديز هاور

 " ةرسب -7

 . يرافغلا « ةلضت :لاقيو « ةرصب :لاقيو

 . بّيسملا نب ديعس :هنع ىور

 انثدح :ٍلاق « ناميلس نب فلح انثدح :لاق « يرسلا نب لهّس انربخأ

 نع « "رشب نب هللا دبع نع « ناميلس نب رمعُم انثدح :لاق « ناَّرولا بويأ

 :لاق « ؟ بِّيسملا نب ديعس نب دَّمحُم نع « يورفلا

 :لاقف « نمح رلا دبع نب ةملس وبأ هيقلف دجنسملا نم يبأو انأ ُتحَرَح

 انل لاق ؟ رْهْشَأ ةسْمخل تدّلوف اركب ةأرما جور ٍلُجَر يف لوقتام «دّمحُم ابأاي

مخل تدل وف ةأرما يدثكلا وأ يراقغلا ٌةرسُب جّوزت :دّمحُم وبأ
 ىنأف « رهشأ ةس

 رو 0000 00

 هل ادبع هيلإ اهُدَلَو مفدي ( ةدّلَج ةئ ةئام اهَدلْجَي نأ ُهَرَمأَف لي هللا لوسر احر

 © هجولا اذه نم الإ ُفرعُيال ُبيرغ

 ١- يئاسنلا :كلام قيرط نم هاورو « هب ملسأ نب ديز نع « (؟1/7) كلام هاور ١١7/1 «
 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف يوغبلاو 2 71/4 دمهأو 7945/7١ .

  -9ةباحصلا ةفرعم  » 4١5/1١ةباصإلاو ع 7ا//١ ةباغلا دسأو 370/1١ .

 #- قاحسإ وه يورفلا هخيشو « ٌهحام نباو يئاسنلا هل ىور « يقرلا رشب نب هللا دبع وه

 يئاسنلا الا ننسلا باحصأ هل ىور « ثيدحلا كورتم وهو « ةورف يبأ نب هللا دبع نب .

  -4ليسارملا يف دواد وبأ هل ىور « يندملا يموزخملا .

 انما



 ١حابر نب لالب -8 1

 وبأ :لاقيو «ورمع وبأ :لاقيو « ميركلا دبع ابأ نيكي « ركب يبأ ىلوم

2 
 مرعب ه

 دهش « ِمْيَت ىلاَوَم يف « "[ماشلا] لهأ يف ُهدادع « "ةارّسلا يدلوُم نم
 نم نيرشع ةنس « بلحب :لاقُيو « ؟قشمدب يفوت , اهّلك دهاشملاو اري

 . َةَرْشَع ناّمَن ةنس :لاقيو « ةرجملا

 . مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ةعامجو «رمعو « ركب وبأ :هنع ىور

 انثدح :لاق « رابجلا نب دمحأ انثدح :لاق « بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 :قاحسإ نبا نع « سنوي

 يبأ ىلوم « حابر نب لالب :ةّرُم نب مي يب نم ًارْذَب َدِهَش ْنَم ةيمئست يف

 . ” هب بقعال « هنع هللا يضر ركب

 . ةرشع نامث ةنس لالب تام :ريكب نب ىحي لاق

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 759/١ يوَعَبَلل ةباحصلا مجعمو « 707/١ يناثملاو داحألا ١-

 ةباصإلاو « 747/١ ةباغلا دسُأو « ١04/١ باعيتسإلاو « "ا/“/١ ةباحصلا ةفرعمو 0١/«

 . 5١

 نيب ةزجاحلا ضرألاو لابحلا :ةارسلاو « ايبرع ريغ ناكو « برعلا دالب يف دولوملا وه :دلوملا -؟
 برعلا ناسلو « 7١5 /* نادلبلا مجعم :رظني « صخأ نميلاب يهو « ةعس امو نميلاو ةماقق

5 . 

 رهظي اميف خسانلا نم أطخ وهو « رصم :لصألا ف -*

 . قشمدب ريغصلا بابب نفد -4

 . 897-389 2/7 ماشه نبا ةريس -

 يو .٠



 :لاق « ١عابنّرلا وبأ انثدح :لاق « عماج نب ميهاربإ نب دمحأ هانربخأ

 . اذهي ريكُب نب ىجي انثدح

 نب نامثع انثدح :لاق « " [ُيعَرْذَألا] مشاه نب ميهاربإ نب قاحسإ انربخأ

 دعس وبأ انثدح :لاق « يبلحلا ةماسأ يأ نب دمحم انئدح :لاق « ذازرخ

 :لاق « نمحررلا دبع نب يلع نع « يراصنألا
 . نيعبرألا باب ىلع نفُدو « بلحب لالب تام

 (« روصنم نب دّمحُم انثدح :لاق « ثراحلا نب دّمحُم نب هللا دبع انربخأ

 :لاق يدقاّولا دعس نب دّمحُم انثدح :لاق

 ( قشمدب يفوت « هللا دبع ابأ نكي ء ركب يبأ ىلوم حاَبَر نب لالبو

 نم ناكو « ةنس نيتسو عضب نبا وهو « نيرشع ةنس « ريغصلا بابب نفُدو

 . ” ةاَرَسلا يدّلَوُم

 يبأ نب هللا ديبع نب دّمحُم انثدح :لاق دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 :ح « راوّس نب ةباّبش انثدح :لاق « دواد

 « نارهم نب دمحأ انثدح :لاق 2ءافورعم نب هللا دبع نب دّمحُم انثدحو

 نب دّمحُم نع 4 ؛راّيس نب بوُيأ انثدح :اللاق 4 نارهم نب دواد انثدح :لاق

 يف يزملا هركذو « ةتسلا يف ةياور هل سيلو « ةقث « يرصملا ناطقلا جرفلا نب حور وه ١-

 . هريغ نع ازييمت 700/9 بيذهتلا

 . 41/8/١٠ ءالبنلا مالعأ ريس يف هتمجرت رظنيو  أطح وهو « يعازوألا :لصألا يف -؟

 . 777/* دعس نبال ىربكلا تاقبطلا :رظنا -»

 . 445/١ ناسللا :رظني « ثيدحلا كورتم وهو « ىدملا يرهزلا وه -4
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 نب لالب نع « قيدصلا ركب يبأ نع « هللا دبع نب رباج نع , ردكتملا

 :حابر

 ١ رخألل ْمُظْعأ هّنإف ٠ حّبصلا ةالّصب اوُحِبْصَأ :لاق هنأ « هلي يبلا نع

 . راّيس نب بوُيأ ثيدح نم الإ فرعيأل ( ٌبيرَغ ثيدح اذه

 فلخ نب دّمحُم انثدح :لاق « فورعم نب هللا دبع نب دّمحُم انربخأ

 « عيبرلا نب سيق انثدح :لاق 2 "يرعشألا لالب وبأ انثدح :لاق « يزّورملا

 ( لالب نع « باّطخلا نب رمع نع « ٍبِّيسملا نب ديعس نع « ”ةزمح يبأ نع

 :لاق

 نْيَعاض ُتْعِبف قوسسلا ىلا هُمحَرْخَأف « رمت يدنع لَو هللا لوسرل ناك

 « ةّضفو بَهَذب انرَْت عب مل ٠ « ميلا ددُرأ :لاقف « هلو ّيبلا ثريحأف , عاّصب
2 
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 ١ - ريبكلا مجعملا يف ياربطلاو « (”8) راتسألا فشك يف امك « رازبلا هاور ١/2799

 هب رايس نب بويأ ىلا امهدانسإب .

 يئاسنلاو « (950) دواد وبأ هاور « جيدخ نب عفار ثيدح نم فورعم ثيدحلا نكل ١/775 2

 دمحأو 2 (5514) ةجام نباو 455/9 .

 هركذ ع يرعشألا ىسوم يبأ نب ةدرب يبأ نب هللا دبع نب ثراحلا نب دّمحُم نب سادرم وه ١-

 . درفتيو برغي :لاقو « ١59/9 تاقثلا يف ناّبح نبا

 . ةتسلا ةاور نم « ينوكلا يملسلا ةديبع نب دعس هلعلو « هفرعأ مل -*

 يرعشألا لالب يأ نع صفح نب رمع قيرط نم « 577/١ ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -4

 اا . ١



 . هجولا اذه نم الإ هنع فرعي ال « ٌبيرغ ثيدح اذه

 ١ يرملا ثراحلا نب لالب -

 ابأ كي « روث نب ةبلعت نب ةوالتع نب ”ةرم نب ديعس نب "ميكُع نبا وهو

 . نمح رلا دبع

 رعشألا لرتي ناكو « سمح ةنس ٍبَحَر يف ةنيَرُم دفَو يف هي ّيبلا ىلع مدق

 ةنس نينامث نبا وهو « نيتس ةنس ةيواَعُم ماّيأ رخاوأ يف يفوتو « ؟ةنيدملا ءارو

 يف يواحطلاو 2 (؟514) يمرادلا هجرخأ دقف « رخأ هجو نم لالب نع روهشم ثيدحلا نكلو

 لالب نع قورسم ثيدح نم « 7555/١ ريبكلا مجعملا ف يناربطلاو « 78/5 راثآلا ناعم حرش

 . هب

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 77/4/١ يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو « 547/9 ىناثملاو داحآلا ١-
 ِء

 ةباصإلاو « 547/١ ةباغلا دسأو « ١87/١ باعيتسإلاو « "ا/ا//١ ةباحصلا ةفرعمو .«1

31 . 

 :ىرصحألا رداصملا عيمُج يف ءاجو « ميَعُت يبأل ةباحصلا ةفرعم فو « لصألا يف ءاج اذك -؟

 . داصلاب « ميصع

 . فاقلاب « ةرق وه امنإو « ميملاب ةرم :هبسن يف ميعُت وبأو ْهَدْنُم نبا لاق :ريثألا نبا لاق -#

 ىمسي لبج وهو « هرجش ةرثكل كلذب يمس « رعشلا ةرثك نم « لعفأ نزو ىلع :رعشألا -4

 رمت ةنيدملا نم ةدبعم هيلإ قيرطلاو « عبني ىلع لطي مخض لبج وهو - ءافلا رسكب « ةرقفلاب مويلا

 دحأ وهو « ةنيدملا نع ليك ةئام يلاوح دعب ىلع نميلا ىلا فرحنت اهنكلو « ردب قيرط ىلع

 ةنسلا يف ةريثألا ملاعملا :باتك رظني « هئاوه بيطو هعافترال « فيصلا يف ةنيدملا لهأ تاهزنتم

 .٠ 78ص ةريسلاو
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 نب دّمحُم انثدح :لاق « ثراحلا نب دّمحُم نب هللا دبع كلذب انربخأ

 . يدقاّولا دعس نب دّمحُم انثدح :لاق « روصنم

 . ةمقلعو « ثراحلا :هانبا هنع ىور

 « ىلعألا دبع نب سنوي انثدح :لاق « يركّسَعلا ليعامسإ نب دمحأ انربخأ

 :ح 21 ةرَمَّض وبأ انثدح :لاق

 ديزي انربحأ :لاق « دوعسم وبأ انثدح :لاق « ىجي نب نمحرلا دبع انثدحو

 نب ورمع نب دّمحُم نع « بسَحَن اميف ىلْعَيو « رماع نب ديعسو « نوراه نب
 :لاق ع هّدج نع « هيبأ نع ( ةمقلع

 هل لاقف « ةنيدملا لهأ نم لُخَر هب ٌرمف قوّسلا يف اسوُلُج هعم انك

 مهدنع ٌمّلكتنف ءارمألا ءالؤه ىلع ٌلعْدَت كير دق يّنِإ , يخأ نبااي مله :ةمقلع

 :ىريخأ نَرملا ثراحلا َّنب لالب نإو « ملكت نأ هللا ءاش امي

 نأ ىرّيام هللا ناوُضُر م ةملكلاب مّلكتيل َلُجّلا نإ :لاق يي هللا لوسر نأ

 ملكتيل َلُجَلا إو « هاَقلَي موي ىلإ هناوضر امي هللا بكي « غلب ثيح غلبت
 ىلا ُهَطَخَّس هيلع امي هللا ْبْْكَي ْتَعَلِب ثيح ْعلْبَت نأ ىرَيام هللا طّخَس ْنم ةملكلاب

 ْيَعَتَم دق مالك َبْرف ( لوقت اذامو هب ُمّلكُت اذام كَحْيَو رظناف « ةماّيقلا موي

 . " دكه ثراحلا نب لالب نم تعمّسام

 . يثيللا ضايع نب سنأ وه ١-

 يئاسنلاو دمحأو يذمرتلا هاورو « هب نوراه نب ديزي ثيدح نم 2 070/١ ناّبح نبا هاور -1
 ىرحأ رداصمل ركذ هيفف 01١ ناّبح نبا حيحص ةيشاح :رظنيو « ىرخأ قرط نم مهريغو

 . تئش نإ هيلا عجراف ( ةريثك
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 هو

 نب دَّمحُم نع ةعامجو 'رشب نباو « حيّلف نب دّمحُمو « ةنييع نبا هاور

 .ورمع

 . ' لالب نع « هيبأ نع « ورمع نب دَّمحُم نع أطوملا يف كلام هاورو

 هذج نع « ورمع نب دّمحُم نع « ةبقع نب ىسوم نع نامُهَط نبا لاقو

 . لالب نع « ةمقلع

 , صاقو نب ةمقلع نع « ةبقع نب ىسوم نع « كرابملا نبا لاقو

 . لالب يل لاق :لاق

 عفان ليهس يبأ نع « يثيللا زيزعلا دبع نب هللا دبع نع « يقرزألا هاورو

 فالخب « ثراحلا نب لالب نع « صاقو نب ةمقلع نع « هيبأ نع « كلام نب

 . ظفللا اذه

 :لاق « ةَّرَّسم يبأ نبا انثدح :لاق « ةمثيخ هانربخأ : هللا دبع وبأ لاق

 يبأ نع « ينيللا زيزعلا دبع نب هللا دبع نع « يقرزألا دَّمحُم نب دمحأ انثدح

 :لاق « يثيللا صاقو نب ةمقلع نع « هيبأ نع « كلام نب ليهس

 ٍنءاج ىح هل تفقوف « ينرملا ثراحلا نب لالب ياداتف « ًاحئار ُتلبقأ

 كنإو « نيرحاّهملا هوُحُو ْننم اهَْو ٌمويلا تحبصأ َكَنِإ « ٌةمقلعاي :لاقف ٠

 نوكي :لوقي ْهلي هللا لوسر تعمس نإو - َناورم ينعي - ناسنإلا اذه ىلع لحدت

 ١- يدْبَعلا رشب نب دّمحُم وه .

 . هب ةمقلع نب ورمع نب دمحم نع )١557( كلام هاور -؟
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 2ع
 اب يضرُت ةملكلاب مّلكتيل مكَدَحأ نإو « ًاَقَح لقيلف مهيلع لد ّْنم ءارمأ يدعب

 . ١ ءامسلا نم دعبأ ام يوُهَيف ناطلّسلا

 ' يرْمّضلا ةّيمأ نب ركب -5
 . زاجحلا لهأ يف هدادع « ةّيمأ نب ورمع رخأ

1 
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 :لاق « يرولَبلا دّمحُم نب هللا دبع انثدح :لاق « نسحلا نب ريكُب انربخأ

 نبا لاق :لاق « دعس نب ميهاربإ انثدح :لاق « ديز نب ةرامع ديز وبأ انثدح

 :ح (« قاحس و

 نع « يرْمّضلا ةيمأ نب ورمع نب نسح نب لضفلا نب نسحلا انثدحو

 ناك :لاق « ةيمأ نب ركب نع « هّمع نع « هيبأ نع « يرّْمّضلا ةيمأ نب ورمع
 :ح « ةنيهج نم ٌراج ةرّمض نب دالب يف انل

 « ايركز نب رصن انثدح :لاق « يراخُبلا قاحسإ نب هللا دبع انثدحو

 نبا انثدح :لاق « لضفلا نب ةّمّلس انثدح :لاق « نسحلا نب رامع انثدح :لاق

 نع « هيبأ نع « ةّيمأ نب ورمع نب نسح نب لضفلا نب نسحلا نع « قاحسإ
 :لاق ع ةّيمأ نب ركب هّمع

 يفو ءهب يقرزألا دّمحُم نب دمحأ نع )١187( ةرسم يبأ نب ىيي يبأ نع يهكافلا هاور ١-
 . ثيدحلا تور ةريثك رداصم هتيشاح

 . هب ةمثيخ نع ُهَدْنَم نبا ىلا هدانسإب 479/7 قشمد خيرات يف ركاسع نبا هاورو
 ةباصإلاو « 789/١ ةباغلا دسأو 4 ١78/١ باعيتسإلاو « 4١8/١ ةباحصلا ةفرعم -؟

 م1

 ضنا



 َكاذ ذإ ْنحْنو « مالسإلا لوأ يف ةنيّهُج نم ٌراج َةرْمَّض ىب دآلب يف انل ناك

 « يئهجلا كلذ انراج ىلع وُدْعَي لاّريال لحر اّنم ناكو « انكرش ىلع انك

 يردئام هللاو :لوقنف 6 انيلإ ةوكشي انيتأيف أ َفراّتشلاو ركبلا هل ُبيصيف
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 ىتح , ادبأ هركت ءيشب همد نم كعبتُت ال هللاوف « هللا ُهّلتق ( هلثقاف هب عنصئام

 , اهَّرَحَتف يداولا نم بْعش ىلا امي لبقأف « "اراّيع هل ةقان ذخأف ةّرم هيلع ادَع
 هس ع هل مما هعمل مد ماس < ب
 اهدقف نيح اهبلط يف نهجلا جرو , اهكرُت مث اهمحل بياطّمو امهَماَنس ذحأف

 ةرمض نب يدان ىلا ءاجف « اهرْحَت دنع اهدَحَو ىَّتح اهّرْثأ َمَِئاف « اهْسسمَتلَي
- 

 ءاكإ ني م# م اشنما ,
 . " ثيدحلا ركذ مث ( ٌباَصُم ٌفسأ وهو

 © رْشثَبُم نب ركب -5 0

 لهأ يف هدادع « ةبحص هل « ديَّبَع نب نم « يراصنألا *رْبَج نبا وهو

 . ةنيدملا

 ١- طيسولا مجعملا « ّنسملا وهف « فراشلا امأ « لبإلا نم فلا :ركبلا ١/4979 2 717و .

 ناسللا « ةهرافلا ةعيركلا :يه « رايخلا ةقانلا -؟ 316/7 .

 هب قاحسإ نبا ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو « 817/7 ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هاور -#

 « لضففلا دلاو مع ةيمأ نب ركب نأل « اعطقنم هبسحأو دانسإلا اذهب الا فرعيال :رجح نبا لاقو

 . انعنعم الا هقيرط نم تأي ملو

 ةباصإلاو « 741/١ ةباغلا دسأو « 117/١ باعيتسإلاو « 4١8/١ ةباحصلا ةفرعم - 4
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 ءاجو « ةباصإلاو « ةفرعملا يفو « 54/5 يراحبلل ريبكلا خيراتلا يف هلثمو « لصألا يف اذك -ه

 . ءاي اهدعب ةمجعملا ءاخلاب « ريخ :ىرخألا رداصملا يف

 5223”ىيئ



 :لاق « دامح نب دمحأ انثدح :لاق « عفان نب ميهاربإ نب دمحأ انربخأ

 نب سيئأ انثدح :لاق « ديوس نب ميهاربإ انثدح :لاق , ميرم يبأ نب ديعس انثدح

 ينربخأ :لاق « "يدع نب لفون ىلوم ملاس نب قاحسإ ينربخا :لاق « ىي يبأ
 :لاق « يراصنألا رّشّبُم نب ركب

 « و هللا لوُسَر عم ىَحّضألا مويو رطفلا موي ىَّلصملا ىلا اوُدغَأ تنك

 عحرت من ( هللا لوسر عم يّلصُتف ٠ ىّلَصم ١ أت ىّح ؟َناَحْطُب َّنطب ُكلْسَتف

 . "انتويب ىلا ناحْطُب نطَب نم

 نب ديعس هب درفت « هجولا اذه نم الإ هنع ُفرعُيأل : ٌبيرَغ ثيدح اذه

 . ديوس نب ميهاربإ نع ميرم يبأ

 © يثيّللا خادش نب ركب -81/ 1

 . هي يبلا مدخُي ناكو «ريكب :لاقيو

 ١- ةباصإلا يف رجح نبا هلقن « فرعيال قاحسإ :ناطقلا نبا لاق .

 مث « يلاوعلا نم رميف « ةيقرشلا ةنيدملا ةرح نم يتأيو « ىربكلا ةنيدملا ةيدوأ دحأ :تاحطب -؟

 ةنسسلا يف ةريثألا ملاعملا :رظني « تاواّمجلا لامه قيقعلا عم يقتلي نح « يوبنلا دجسملا برق

 . 145-50ص ةريسلاو

 غ١/795 مكاحلاو ,غ 44/١ ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلاو )١١5(« دواد وبأ هاور

 هب ميرم يبأ نبا ىلا مهدانسإب « 7١5/7 يقهيبلاو
 . 7514و 2 89/١ ةباصإلاو « 514/١ ةباغلا دسأو « 419/١ ةباحصلا ةفرعم -؛

 -اريكب :هاعمو ( يبلكلا هبسن دقو « هبسن اركذي ملو ميَعُن وبأو ْهَدْنَم نبا هجرخأ :ريثألا نبا لاقو

 ريثك نبا لقنو « كلذ يف يبيلكلا لوق قحلا نظأو :لاق مث « نيلادب « ادادش هابأ ىّمتو -ارغصم
 . 0145/١ ديناسملا عماج :رظنا « هيلع هرقأو ريثألا نبا مالك

 "ا



 . يثيللا ىلعي نب كلملا دبع :هنع ىور

 : أب فُدرَطُم انثدح :لاق « ى ىمابخلا ابحلا دبع يب هللا دبع انثدح :لاق
 يلا نب ي رئابخا ر نب

 :يثيللا ىلْعَي نب كلملا دبع نع « 'هيبأ نع « لَذُملا

 ملف - ٌمالُغ وهو ء ذي بلا ُمدخي نم ناكو - يللا خادش نب ركب نأ
 ىلع َلُخدأ تنك يّنِإ « هللا لوسراي :لاقف « مالسلا هيلع بلا ىلا ءاج َملَتْحا

 هقلو هَلْوَق قّدص ّمُهَّللا : :مالسلا هيلع نبنلا لاقف ٠ « لاحّرلا ْعَلْبَم تغلب دقو َكلْمَأ

 رمع كلذ ٌمظعأف ٠ « اًيدوُهَي َلَكَف دقو ًالُجَر ءاج ٌرمع ةيآلو يف َناَك اًملف ٠ َرَفَظلا

 لاحّرلا لَتقُي يِفلْخَتَساو لجو نع هلل نألَو اميفأ :لاق « َريْثملا َدعّصو عزحو

 , خاَدُش نب ركب هيلإ َماقف ؟ ئمّلع الإ ٌملع هدنع ناك « ًالُخَر هللا رْكَذأ ؛

 , ىلب :لاقف ؟ جرملا تاّهف « هبئذب َتْوُب ربكأ هللا :لاقف « هب انأ :لاقف

 ف يدوهيلا اذه تْدَحوف « هباب ىلا ُتبجف , هلهأب يئلكوو ايِزاَع نالف جرح

 :لوقي وهو هلزتم

 ماَمّنلا ليل هسرعب ُتوُلَح ىّنم ٌمالسإلا هَّرغ ثعشأو

 "ماّرحلاو ةّنعألا دْوَق ىلع 3 اهبئارت ىلع يأ

 م

 ١- ةجام نيا هل ىور « ثيدحلا فيعض وهو « يرصبلا يلذهلا ركب وبأ وه .

 - ناسللا « ردصلا ماظع :ليقو ( ردصلا نم ةدالقلا عضوم :بئارتلا ١/4514 .

 - ناسللا « ذاخفألا لوصأ :تالبرلا ١517/1/7 . ناسللا « سانلا نم ةعامجلا :مائفلاو

 . م

 لميا



 ١ مالسلا هيلع ّيبلا ءاَعُدب هّمَد لّطْبَأو « هلوق ٌرمع قّدصف :لاق

 " ينهُجلا ةثراح نب ركب -8

 . ًاريرب هلو ييبلا هاّمم

 انثدح :لاق « داّمح نب دّمحُم انثدح :لاق ( عفان نب دّمحُم انربخأ

 كلام نب ذفان نب كلام نب رشب نب نسحلا انثدح :لاق « ديوس نب قاحسإ

 :لاق ( هَّدَج نع , هيبأ نع ثّدحي هابأ عمس هنأ « يبأ ئثدح :لاق ( يئّهجلا

 ( ئَهَجلا ةثراح نب ركب يثدح

 ىلع ْتْلَمَحَو « َنيكرشملاو نع اناتاف د يلا اهنعب اهثعب ةّيِرَس يف تنك

 بضعف 0 كلذ غّلبف ٠ هُتلَتقف مالسإلاب يّنم درَعَتف نيك ٍر شملا َنم ٍلْحَر

 اًاعح الإ اوم لْمقَي نأ نِمْؤُمِل تراك امو 9:هيلإ ىلاَعَت هللا ىَحْوَأو « ٍناّصقأو
2 
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 ؛ ٍناَنذَأو يّنَع يضف :لاق
 *ةلّبَج نب ركب 8

 . يبلكلا ورمع نب ثراحلا نب لئاو نب ةلبح نب ورمع دبع :همسا ناكو

 هب ىصمحلا ةديبع نب هللا دبع نب دّمحُم ىلا هدانسإب ةفرعملا ف ميعُت وبأ هاور ١-

 نبا :طقف ريخألا تيبلاركذو « هدنم نبا نم القن « 705/4 ةياهنلاو ةيادبلا ف ريثك نبا هركذو

 . 78م/6و 11/1/59 ناسللا يف روظنم

 . 98/١ ةباصإلاو . 5740/١ ةباغلا دسُأو « 470/١ ةباحصلا ةفرعم -؟
 . 917 ةيآلا « ءاسنلا ةروس ا"

 . هب يبالوُدلا دامح نب دّمحُم رشب يبأ ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميعُت وبأ هاور -4

 ينايورلاو ميعُت يبأو ْهَدْنَم نبا ىلا هبسنو « 5717/1 روثنملا ردلا يف يطويسلا هركذو
 . 555/1١ ةباصإلاو « 5759/١ ةباغلا دسأو « 470/١ ةباحصلا ةفرعم -ه ِء .
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 ( هيوذاش نب لهس انثدح :لاق « يراخُبلا ورمع يبأ نب دّمحُم انثدح

 نع « ناقاخ نب دّمحُم انثدح :لاق « يراخُبلا دمحم نب هللا دبع انثدح :لاق

 ىليل وبأو « يبلكلا ورمع نب ثراحلا انثدح :لاق « بئاسلا نب دَّمحُم نب ماشه

 : الاق ( ريرج نب ةرامغ هّمع نع « ةّيطع نب

 « رْثع :هل لاقي ٠ ّمَتَص ُهَل ناكو « لئاو نب ةلّبج نب ورْمَع ُدْبَع لاق

 ركباي :ورمع دبعل لوقي انؤص ُتعمسف « هدنع انرّبَعف :لاق « هنوُمَظَعُي اوناكو

 . ١ هلوطب همالسإ رَكَذ َمُ « ادّمحُم َنوُقرْعَت « ةلبج نب

 "يعاَرلا ءاقْرَو نب ليدب ٠

 نب رماع نب ّيَرَج نب ةعيبر نب ىّرُعلا دبع نب ةعيبر نب ورمع نبا وهو

 . ” باّبَش هبّست « ةمالسإ مّدقت « يعارلا نزام

 . امهريغو هللا دبع و ةملس هانبا :هنع ىور

 « ٌنيفصب ّلتُق :ليقو « 5 ّيبلا دّهَع يف ّلتق :ليقف « هتافو يف فلا

 . َنيفصب لوتقملا هللا دبع هنباو

 ١- هب يراخبلا ورمع نب دّمحُم ىلا هدانسإب ةفرعملا يف ميَعُب وبأ هاور .

 يوَعَّبلل ةباحصلا مجعمو 2« يناثملاو داحآلا -؟  » 7514/1١عناق نبال ةباحصلا مجعمو

  2 5ةباحصلا ةفرعمو  » 45١/١ةباغلا دسأو غ١/960١1 باعيتسإلاو 7٠٠١/١ «

 ةباصإلاو 71/8/1١ .

 - ا/ص طايخ نب ةفيلخ تاقبط :رظنا ٠١ .
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 مار” هاع

 « ءاقرو نب ٍليَدُب ْنَع لئسو « 'ريشب نب مكحلا نب [نمحرلا دبع ] تعمس :لاق

 :لاقف

 و هللا دبع :ةثالث نوُنُي هل ناكو « كي بلا لبق تام « ةعاّرُخ نم وه

 . لَمَحب رخآلاو , َنيفصب هينب دحأ لتق « نامثعو نمحرلا دبع
 كي ّىبلا اوكردأ ةعبرألا هّدالوأ نأو « لَو يبا لبق يفوت هنأ ليلد اذه يفف

 نب ىجي نب ايركز انثدح:لاق « قشمدب ماشه نب دّمحُم نب رفعج انربخأ

 نمحرلا دبع نب دّمحُم نب نمحرلا دبع دّمحُم وبأ انثدح :لاق « يزجسلا سايإ

 ( ةّكمب يعاّرُخلا ءاقرو نب ليدُب نب ةملس نب هللا دبع نب رشب نب دّمحُم نب

 ع "دمحم نب نمح رلا دبع هيبأ نع « نمحرلا دبع نب دمحم يبأ ئثدح :لاق

 ةملس هيبأ نع « هللا دبع " [نع « رشب] هيبأ نع « رشب [نب دَّمحُم]هيبأ نع
 :لاق ليدب نب

 ّينلا ُباتك اذه « باي :لاقو « باتكلا اذه ءاقرَو نب ليَدُب يبأ 08 عقد

 :مكيف مادام ريخب اولازت نلف « هب اوصوتساف لي

 ١- أطخ وهو « ميحرلا دبع :لصألا يف ءاج ٠ ليدعتلاو حرجلا يف هتمجرت رظناو 7٠17/0 .

 ليدب دلو نم :لاقو « 787/0 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذ دَّمحُم نب نمحرلا دبع -19
 « هدجلا هي يبنلا هبتك يذلا باتكلا يف هدادجأ نع هدج نع هيبأ نع ىور « يعازخلا ءاقرو نب

 . 71417 ةنس ةّكمبب يبأ هنم عمس

 . ثيدحلا تجحرخ يلا بتكلا نم ةدايز -*
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 ينب تاوّرّسو ليدب ىلا هللا لوسر دّمحُم نم «٠ ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 :ٌمُكَلاَم من م ينإف « دعب امأ , وه الإ هلإال يذلا هللا مكيلإ دمحأ إف « ورمع

 نمو « امحّر مهّبَرقأو « متنأ يلع ةماّهت لهأ ٌمركأ نإو  ْمُكِْنَح يف ْحضأ ملو

 , يسفنل تذحأام ّلثم مكنم ّرجاه نمل تذخأ دق نإو : َنّيَِيَطملا نم مُكعبُت

 ذإ مكيف ْعضُأ مل نإو « ًاّجاح وأ ارمتعم الإ ةّكب كاس ريغ هْضْرأب رجاه ولو

 دق هنإف ,ّدعب امأ « َنيرَصْحُم الو « يلَبق نم َنيفئاخ ريغ مكنأو « تملاس

 يب ٠ نم مُهعبُت ١[نم] ىلع ارجاهو اعَياَبو « ةَدْوَه انباو ةّنالُع نب ب ةمقلع ٌملسأ

 ًادبأ ضْعَب "نم اًنضعب إو « هسفنل ذحأام لثم مكنم هعبت نمل دأو ( ةمركع

 ' لجو زع مكبر مُكَنحُيلف « مكُييَذَكام لجو زع هللاو ٍنإو « ٍمَرَخلاو لحلب

 . هجولا اذه نم الإ هنع ُفرعُي ال بيرغ ثيدح اذه

 "يمّطَخلا ورمع نب ليدُب ١-

 . ةبحص هل « راصنألا ف ةدادع

 هي هللا دبع نب دمحم انثدح :لاق « ميهاربا نب دمحأ نب دّمحُم انربخأ

 « ناميلس نب ليّضفلا انثدح :لاق « يبساَرلا كلام نب ورمع انثدح :لاق « هتمُر

 ١- رداصملا نم ةدايز .

  -19يف ميت وبأو ء5٠ ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « يناثملاو داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور |

 ىربكلا تاقبطلا يف دعس نبا هركذو . هب دمحم نب نمحرلا دبع ىلا مهدانسإب مهلك « ةفرعملا

 ا .

 عمجملا يف يمئيهلا هركذو ١75/8  2مهفرعأ مل نم هيفو :لاقو .

 #»- ةباحصلا ةفرعم ١/ 47ةباغلا دسأو ع ١/ » 707ةباصإلاو 7717/1١ .
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 هّمُأ نع « ورمع نب سيلحلا نع « زيزعلا دبع نب رمع نب زيزعلا دبع انثدح :لاق

 :لاق « ىمطتلا ورمع نب ليدُب اهدج نع « ةعرافلا

 ١ ةكّرّبلاب اهيف اعّدَو اهيف يل نذأف « ةّيحلا ةّيقر لو هللا لوُسَر ىلع ُْتْضَرَع

 . هحولا اذه نم الإ هنع فرعي ال بيرغ

 "ليدب -7

 . رصم لهأ يف هدادع « بوسنم ريغ

 ( ىلعألا دبع نب سنوي نب ديعس ابأ تعم « حاّبر نب َّيَلُع :هنع ىورو

 . هركذف

 نب ميهاربإ انثدح :الاق «٠ سنوي نب دّمحُمو « ىيي نب نمحرلا دبع انربخأ

 انثدح :لاق 2 ”لآلخلا رْخَب نب نمحرلا دبع انثدح :لاق « ميكح نب دهف

 نع - يِمْحْللا نعي - حاّبَر نب ّيّلُع نب ىسوم انثدح :لاق « دعس نب نيدّشر
 :لاق , ليَدُب نع « هيبأ

 ١- هتسر ىلا هدانسإب « ةفرعملا يق ميَعُن وبأ هاور .

 فرعيال نم دانسإلا يفو :لاقو ( هدنم نبا نع رجح نبا هلقنو .

 عماج :رظني « مهريغو سنأو ( رباجو « ةشئاع :مهنم « ةباحصلا ضعب نع ثيدحلا تبث دقو

 ههال-ه 55/97 لوصألا . '

 يوَعَبلل ةباحصلا مجعم -؟ ١/ 2» 755ةباحصلا ةفرعمو ١/ 2» 4714باعيتسالاو 1١/١ه١8(«
 م 1

 ةباغلا دسأو ١/٠١14 « ةباصإلاو 05/١/ا؟ .

 #- يرصملا نيدشر هخيشو « ادحاو اثيدح يئاسنلا هل ىور « يرصبلا لالخلا يلع وبأ وه
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 . ١ نيفخلا ىلع مسمي لي ّيبلا تيأر

 . رحب نب نمح رلا دبع ثيدح نم الإ هبتكن مل بيرغ

 ؟ 7 0 . 0س
 ١ يعاّرخلا موثلك نب ليد 0 1

 :هدشناو « ةعاّرخ دْهَع يف هلك يبلا ىلع مدق « موثلك نب ورمع :ليقو

 2.” ًادّمحُم ٌدشات ىَّنِإ

 . عضؤملا اذه ريغ يف ُهاَنرْكَذ

 ؛* صاعلا نب ورمع ىلوم ليدُب -4 0

 . سابع نباو « ةعاّدَو يبأ نب بلْطملا :هنع ىور

 نب دّمحُم انثدح :لاق « يدنقرّمّسسلا ورمع نب ليعامسا قاحسإ وبأ انربخأ

 دمحم انثدح :لاق ع يدنقرَمَسلا قاحسإ نب يلع انثدح :لاق « ديمح نب دماح

 ١- هب سنوي نب دّمحُم ثيدح نم « ةفرعملا يف ميَعُب وبأ هاور .

 . 71/14/1١ ةباصإلاو « 7١7/١ ةباغلا دسأ -!؟

 ناكو « هفرعأ الف (موفلك نب ورمع ليقو ):هلوق امأو «هدحو ْهَدْنَم نبا هجرخأ :ريثألا نبا لاقو

 (موقلك نب ملاس نب ورمع وه امنإو « هركذي ملف موثلك نب ورمع يف هركذي نأ هيلع بحي

 . بألا طقسأف

 015/1 يرابلا حتفو 2« 0/*٠١ يهكافلل ةّكم رابخأو « 797/4 ىربكلا تاقبطلا :رظني -#

, ٠ 
 ةباحصلا ةفرعم -؛ ١/ 2» 4” 5ةباغلا دسأو ١/ 7٠05ةباصإلاو ع ١/7/4 .
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 0ك

 :لاق )2 ةعاذو

 عام مم هد
 نبا نعي - ميمو  رذب نب ّيدَع مهّدحأ « ٍراَجُنلا نم رقت ةثالث جرح 1

 صاعلا نب ورمع ىلوم - ةيراّم يبأ نب ليدب مهعم جرخخو « يراّدلا سوأ

 ميمَت ىلا ىصْوأف « املئمُم ناكو ليَدُب َضْرَم َماّملا اوُمدق اذإ ىَّنح - يِمُهّنسلا
 ( ةّضف نم ءانإ هتكرت نم اذخأف اكراّشتو ليدي تاّمْف « نايناَرصْن امهو يدعو

 :تلرتف « مالسلا هيلع ّيبلا امي اوتأو امهوُبلاَطو هعاتم نيب باّتكلا هلهأ "اودّحوف

 . ”ةيآلا . . 4 َمُكيَبَب هدم أوثماَ َنيِل يأتي »

 َقَدَّص :لوقي يراّدلا َميمت تعمس :لاق « ساّبع نبا ٍيئّدحو :حلاص وبأ لاق

 . ؟ ءانإلا تذحأ هللاو انأ  هلوُسَر ْعّلَبو هللا
 . هجولا اذه نم الإ فرعيال ُبيرغ ثيدح اذه 3 ئى

 يبلكلا وه هخيشو « بذكلاب مهتم وهو « يدسلا وه ١-
 . نيكورتملاو ءافعضلاب لسلسم دانسا

 . (ثيغاربلا نولكأ ) ةغل يهو « ثراحلب ةغل ىلع حيحص وهو « لصألا يف اذك -؟
 . ١٠١5 :ةيآلا « ةدئاملا ةروس -ا'

 اذهو ( ناذاب وه حلاص وبأو 5

 . هب يدسلا ناورم نب دّمحُم قيرط نم « ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور
 هدانسإ سيلو :لاقو « هب ءؤاه مأ ىلوم ناذاب حلاص يبأ ىلا هدانسإب (5059) يدذمرتلا هاور -4

 يذمرتلاو « (”5.05) دواد وبأو 2« *.0م[ه يراخُبلا هاور دقف 2 حيحص رخآ قيرط ثيدحللو

 هب ساّبع نبا نع ريبج نب ديعس ثيدح نم 2« ١59/٠١ يقهيبلاو © (30)

 ندك



 « "ناورَّس نب ىسوم انثدح :لاق ع يبأ نثدح :لاق ( ةبلعث نب دمحم انثدح

 :ليَدُب يل لاق :لاق

 . * ْعُضُرلا ىلا ل ّيبلا مك ناك

 ؟ كلام نب ءاَرَبلا -5 1

 وهو « ةرسيم نبا وه ليدب :تلق . هحارخإب ُهَدْنَم نبا درفنا :لاقو « 5٠64/١ ةباغلا دسأ ١-

 . يراخُبلا الإ ةتسلا هل ىور « ريغص يعبات

 . يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هل ىور « ةقث وهو « يرصبلا مّلعملا ناورث نبا :لاقيو -9

 ىلا امهدانسإب « "ص دهزلا يف مصاع يبأ نباو ؛« دهزلا يف يرسلا نب دانه هاور -#

 . هب ليدب

 . هب سنأ نع ةرسيم نب ليدب ىلا هدانسإب « 48١/0 يقهيبلا هاورو

 . 1595و 21١515717 ناسللا « فكلاو دعاسلا نيبام لصفم :وهو  غسرلا يف ةغل « غصرلاو

 ةباحصلا ةفرعمو 2« 5 عناق نبال ةباحصلا مجعمو ©« 05 يرَعَبلل ةباحصلا مجعم - 4

 م

 . 5079/١ ةباصإلاو « 7٠7/١ ةباغلا دسأو ١9/١« باعيتسإلاو « "م0٠
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 .٠  5مو رو 201000 راو ع .٠ 5 2

 "رسب 'ةرأزلا نابزرم لتق يذلا وهو «٠ هيلع يبنلا هل لاق يذلا وهو
  8وس عمل سا 0 مر و 1 22 هَ

 ةربأل هللا ىلع مسِقَأ ول فعضتم فيعض نم مك :مالسلا .

 كلام نب سنأ هوخخأ :هنع ىور .

 « دبع نع « ميهاربإ نب قاحسإ انثدح :اولاق « يراّيسلا يلع نب دّمحُمو

 :لاق « كلام نب سنأ نع « نيريس نبا نع « بوُيَأ نع « رمْعُم نع « قازّرلا

 ١- ةبترلا يف كلملا نود وهو « موقلا ىلع مّدقملا عاجشلا سرافلا وأ « سرفلا سيئر :نابزرملا «

 طيسولا مجعملا :رظني « دسألاب ةصاخلا ةمّحألا :يهف « ةرأزلا امأ ١/ , 761"الر/و .

 بونج يف عقت ةنيدم -- ةيناثلا ءاتلا حتفو ةلمهملا نيسلا نوكسو ةمومضملا ءاتلاب -- رتست -؟

 2 59/9 نادلبلا مجعم :رظنا « ناريإ يف عقتو « ناتسزوخ وأ ناتسبرعب مويلا فرعت « قارعلا

 . 8١7ص ةيقرشلا ةفالخلا نادلبو

 اذه نم بيرغ نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو « سنأ ثيدح نم (7785) يذمرتلا هاور -*
 . هجولا

 ,(ه.917) ملسمو «(45) يراخُبلا هور دقف « رخآ هجو نم نيحيحصلا يف هلصأو
 . يعازخلا بهو نب ةثراح ثيدح نم « )4٠١5( ةجام نباو ٠ (5510) يذمرتلاو

 سانلا هفعضتسي نم :هانعمف « حتفلاب ناك اذاف « اهرسكبو نيعلا حتفب يور « فعضتم نعمو
 عسمجب :رظني « بلقلا قيقر وه وأ « للذتملا لماخلا :هانعمف « اهرسكب ناك اذاو « هنورقتحيو
 . 24١ 4/7 راونألا راخب

 انت



 3“ اها

 2 يخأ يأ :سنأ هل لاقف ع مكث مل « هرهظ ىلع كلام َنب ِءاَرَبلا ةلبسا

 و 2 00-0 2 بعام ع 7 مسه نت 1 5 ُ 4

 ىلع تومأ ينأ ىَرَتا « سنا يأ :لاقف « اسلاج ىوتساف ( لجو زع هللا ركذأ

 . " هلثق يف كراش ْنَم ىوس ٌةَراَبم نيكرشمللا نم لام ُتْلتك دفو ٠ يشارف
 لهس وبأو © ورمع نب دّمحُمو «( لاله وبأو « ناسح نب ماشه هاور

 . نيريس نب دمحم نع « مهريغو

 . سنأ نع « تباث نع « ةملس نب دامح هاورو

 ”[ةملسم] نب دَّمحُم انثدح :لاق « ميهاربإ نب هللا دبع نب دّمحُم انربخا

 نع « تباث نع « ةملس نب دامح انثدح :لاق « نوراه نب ديزي انثدح :لاق 2

 ْ :سنا

 ناكو « لاَحّرلا يداح ناكو « ءاّدحلا َدِّيج َناَك كلام نب َءاَرَبلا نأ

 4# كفالص < . 401 ميماش م يس و6

 . نو يبلا جاوزأب ودحي ةشجنا

 *”روُرْعَم نب ءاَرَبلا -7 1

 ١- طيسولا مجعملا « هتوصب نيغت :نيعي ١/95" .

 . هب دشار نب رمعم نع « 777/0 فّئصملا يف قازرلا دبع هاور -؟

 . تئش نا هرظناف « رثألا تجرخأ ىرخأ رداصم يوَعَبلل ةباحصلا مجعم فو

 تاقثلا يف ناّبح نبا هركذ « يطساو ةملسم نب دّمحُمو «أطخ وهو « ةملس :لصألا يف -م

 18 . ٠

 . هب ةملس نب دامح نع لماك يبأ نع 2 5654/# دمحأ هاور -4

 2١91/١ باعيتسإلاو « 785/١ ةباحصلا ةفرعم « 517/١ يرَعّبلل ةباحصلا مجعم -ه

 . 785/١ ةباصإلاو « 1//501 ةباغلا دسأو م

 ملا



 نب بعك نب مّن نب يدع نب ديبع نب ناس نب ءاسْنخ نب رخص نبا وهو
 . ةملس

 نم ةّلّبقلا لبقتسا نم لّوُأو « ةبقعلا ةليل يي ّيبلا َعياَب نم لّوأ ناكو
 ًَّ 1 1 4 ساس ع 01 مس هع م ص ترص 201

 . ةبقعلا ةليل ءابقنلا دحأ « هثلثب ىصوأ نم لوأو « جرزخلا
 . كلام نب بغكو « يراصنألا ةداّتق وبأ :هنع ىور

 انثدح :لاق « ميهاربا نب قاحسإ انثدح :لاق ع رمع نب دمحم انربخأ

 نب دبعم نثدحو :لاق « قاحسإ نبا نع « يبأ انثدح :لاق « ريرح نب بهو

 :لاق « بعك هيبأ نع 3 هللا دبع هيخأ نع « بعك

 و را 2 لس لا 7 0 7 هامل
 ( 'ةفيلحلا يذب انك اذإ ىتح , لك هللا لوُسَر ٌديرُت ةنيدملا َنم انجرخخ

 ع 2 يدام ىو اب 200007 4 م .٠ رود را 0 5
 يردأ ام اَيأَر تيأَر اقل هللاو َنُملْعَت :انسيئرو انديس ناكو - رورعم نب ءاربلا لاق

 , رهظب يم ةّينبلا هذه لعحأ ال ينأ تيأر :لاق ؟ وهام :انلق ؟ ال مأ هيلع ينوقفاون هي جهلا تلم عفا م 1 : َ 0
 28 2 7 سر ””عا ا و ب 8 م

 مت « ماشلا ىلا الإ يلّصُي انيبَت نأ انغلبام , لعفن ال هللاو :انلق  اهيلإ يلصأ ينإو

 . ؟ ثيدحلا ركذ

 ىمسيو « لايكأ ةعست ةنيدملا نع دعبي امي رم نمو ةنيدملا لهأ مارحإ ناكم :ةفيلحلا وذ ١-

 مجعم :رظني ؛ عضوملا اذه يف نكسي ناك لجر ىلا ةبسن وهو ؛ يلع رايبأ وأ « يلع رابآ مويلا
 . 76 ١ص يراخُبلا حيحص يف اهركذ دراولا ةنكمألا

 رداصم هنم ةققحملا ةعبطلا ةيشاح يفو « هب قاحسإ نبا ىلا هدانسإب 2 1517/8 دمحأ هاور - 9

 . 80/98 ثيدحلا تجرخأ ىرخأ
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 ع« قاحسإ انثدح :الاق « رهزألا نب دّمحُم نب دّمحُمو « ةمثيخ انربخأ

 نع « رباج نبا نع « 'نامثُع نب مارح نع ع رمعم نع « قازرلا دبع نع

 :لاق « رباح

 . " رورعم نب ءاربلا ءابَقّلا نم ناكو

 « نايفس نب بوقعي انثدح :لاق « يسرافلا رفعج نب هللا دبع انربخأ

 نب حلاص نع ع دعس نب ميهاربإ انثدح :لاق « يسيوألا زيزعلا دبع انثدح :لاق

 « كلام نب بعك نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع « باهش نبا نع ء ناسيك

 :كلام نب بعك لاق :لاق
 و

 « هتافو هرْضَح دنعو « اًّيح ةلبقلا َلبقتْسا نم َلَّوُأ روُرْعَم نب ِءاَرَبلا ناك روما و

 تيب لبقتسي نأ هَرَمأف هللا لوسر كلذ عّلبف « ني هللا لوسر اههّجوتي نأ لبق

 َعاطأف « ةكمب وهو سدقملا تيب لبقتسم ذكموي هللا لوسرو « سدقملا

 « مارحلا دجسملا لبق هوهُجوُي نأ هّلهأ َرمأ ُةاَقَولا هُئرَضَح اذإ ىّبح « هللا لوسر

 دجسملا لبق ةلْبقلا تفرُص ةنيدملا مدقق اًملف « ةّكب ذئموي هللا لوسرو

 . " ىداَمُج يف مارحلا

 . يرهزلا ثيدح نم بيرغ

 :رظني « ثيدحلا كورتم وهو « هللا دبع نب رباج نبا نع ىور « يراصنألا يملسلا وه ١-

 . 787/7 ليدعتلاو حرجلا

 وبأ هاورو « هب رمعم نع يدقاولا قيرط نم « 5148و 707/7 تاقبطلا يف دعس نبا هاور -؟ ْش

 . هب رمعم نع قازرلا دبع ىلا هدانسإب مِيَعُت

 يرهزلا باهش نبا ىلا امهدانسإب « 784/7 ننسلا يف يقهيبلاو © 519/8 دعس نبا هاور -#

 . هوحنب هب
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 ١ بزاَع نب ِءاَرَبلا -48

 نب ثراحلا نب ةثراح نب ةعَدُمج نب مّشَج نب يدع نب ثراحلا نبا وه
 . ةرامع ابأ نيكُي « سوأ نب كلام نب ورمع

 هّنس رْعصل « ردي نع فّلخت « ريبرلا نب بعصم َماّيَأ يفوت « ةفوكلا لزن
 . قدنخلا هَدهش دهشم لوأ ناكو «

 « عيبرلا :هونبو « يراصنألا ديزي نب هللا دبع و : َةفيَحُج وبأ :هنع ىور

 . مهريغو « ديبعو « ديزيو

 « ْيلْمَُذلا ىيي نب دّمحُم انئثدح :لاق « ناطقلا نيسحلا نب دّمحُم انربخأ
 :ءاَرَبلا نع « قاحسإ يبأ نع « ةبعش انثدح :لاق « ريرج نب بهو انثدح :لاق

_ 

١ 
 ليا

 | لوُسَر ْنَع مترف « ةراّمُع ابأاي :هل لاق الُجَر نأ َيبنلا ّنكل :لاق ' 2ع هلل
 "م 2.

 . رفي مل مالسلا هياع

 نباو انأ ُترْعْصمسا :لاق « ءاَرَبلا نع « قاحسإ يبأ نع « ةبعش نعو
 هاس م

 . ردب موي رمع

 . " قاحسإ يبأ نع ( ةعامجو يروثلاو « فّرطُمو « شمعألا هاور

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو 2« 701/١ يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو ؛ ١١ ./4 يناثملاو داحآلا ١-
 ةباصإلاو « 7٠١8/١ ةباغلا دسأو 2ا١هه/١ باعيتسإلاو 2 7814/١ ةباحصلا ةفرعمو ؛« م١5

 . الا

 نب ةبعش ىلا مهدانسإب « 781/4 دمحأو 2 )١11/5( ملسمو « (08514) يراخبلا هاور -؟
 . .472/9٠ ةققحملا دنسملا ةعبط :رظنيو . هب جاجحلا

 , 74 -- 78/9 ريبكلا مجعملا :رظني -*"

2 



 ١ دلاخ نب سوأ نب ِءاَرَبلا 8 0

 . هتاوزغ ىدحإ هلي يلا عم دهش

 نب ءاربلا نع « ةعصعص يأ نب هللا دبع نب هللا دبع نع « ةعصعص نب دمحم

 . ” مُهْمُأ ةّسَْح ةّسْمَح هو ّيبلا ُهَل برَضَف « نّْيَسَرف كلو يبلا عم داق هنأ
 ؛ : :

 ١ ؛ يراقغلا ةرصُب يأ نب ةرصُب 1 ٠

 :لاق « ريثك نب ديعس نب هللا ديبع انثدح :لاق « نارهم نب دمحأ انربخأ

 :ح « يبأ انثدح

 دّمحُم انثدح :لاق « ةيردنكسإلاب يوُلَبلا ورمع نب نمحرلا دبع انثدحو

 نبا نع « كلام نع اعيمج « مكحلا دبع نب هللا دبع انثدح :لاق « نوميم نب

 :لاق « ةريره يبأ نع « ةملس يبأ نع « ميهاربإ نب دّمحُم نع داما

1 

 ةباصإلاو 2706/١ ةباغلا دسأو « ١188/١ باعيتسإلاو « 785/١ ةباحصلا ةفرعم ١-

 . الا

 . يدقاولا وه - 9

 . 588/7 يدقاولا يزاغم :رظني -#

 ةباحصلا ةفرعمو ©« ٠١1/١ عناق نبال ةباحصلا مجعمو 2« 748/١ يوَعَبلل ةباحصلا مجعم - 4

 . 350/١ ةباصإلاو « ١//0” ةباغلا دسأو :« 4/1١ باعيتسالاو «.« 0

. 
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 ركذو , ًيرافغلا ةرصب يبأ نب ةرصْب اب تدحجوف « ١روطلا ىل تحجرخ

 . ؟ ثيدحلا

 ” يراصنألا ةرصب 3 ١-

 . بيسمل ١ نب ديعس :هنع ىور

 نع « قازرلا دبع نع « ميهاربا نب قاحسإ انثدح :لاق « ةمثيخ انربخأ

 َ 1 هاب ع 2 ذ

 :لاق ع. ةرصب :هل لاقي « راصنألا نم

 لاقف , ىلّبَح يهو اه تلخدف , اهرثس يف اهنأ ركذو ( ةأرما تجوزت

 ْتدَّلَو اذإف « كل ٌدبع ُديلولاو « اهحْرَف نم لحتسا امي قادّصلا اه :ِي يبلا

 . * اهدلحاف

 ارتم 577 عفتريو « ةرصانلا يقرش عقيو « نيطسلف نم ةيربط ىلع لطملا لبحلا وه :روطلا ١-
 . 75١ص ةريسلاو ةنسلا يف ةريثألا لاعملا :رظني « رحبلا حطس نع

 . هب داحلا نب هللا دبع نب ديزي نع (١١؟؟) أطوملا يف كلام هاور -؟

 نع ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع داهلا نب ديزي درفت 477/١: بيذهتلا بيذمت يف رجح نبا لاق
 « ةرصب يبأ نع ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ريثك يبأ نب ىيي هاورو «٠ يرافغلا ةرصب يبأ نب ةرصب
 . ظوفحملا وهو « ةريره يبأ نع دحاو ريغو يربقملا ديعسو بيسملا نب ديعس هاور كلذكو
 . كانه هرظناف 2 (807) مقرب ةرسب :يق هتمحرت تمدقت -1:7

 . ةجام نبا هل ىور « ثيدحلا كورتم وهو  يملسألا ىيي يبأ نبا وه -4

 هب دّمحُم نب ميهاربإ نع 55-550 فّصملا يف قازرلا دبع هاور -»

 . 1917/97 نئسلا يف يقهيبلاو 2 18/١ ريبكلا يف يناربطلا:

 هقيرط نم هاورو ٠
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 ا 'رعاّتشلا ىمّلُس يبأ نب ريهُز نب ريَجُب -5

 . ةبحص املا « ئمّلُسس يبأ نب ريهُز نب بعك وحأ

 هببأ نع « ريَهُز نب بْعك دّلَو نم « ةييقّرلا يذ نب جاجحلا :هثيدح ىور

 . هّدج نع ؛

 انثدح :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « بوقعي نب دمحم انربخأ

 :لاق « قاحسإ نب دّمحُم نع « ريكب نب سنوي

 ريهز نب ٌريَجُب بنك فئاطلا ِنَع ًاقرصْنُم ةنيدملا و هللا ُلوُسَر مدق ان

 نم ةكمب الاجر َلَعَق 2 هللا لوسر ّنأ ( ريهز نب بعك هيخأ ىلا ىملس يبأ نب

 . " هلوطب ثيدحلا ركَذ هن « هيذؤيو هوُجْهَي َناَك

 نب بعك دلو نم - ةييقّرلا يذ نب جاجح نع رذنملا نب ميهاربإ هاور

 . الوصوم هّدج نع « هيبأ نع - ريهز
 « ناميلس نب رفعج انثدح :الاق « رصمم ساّبعلا انبا يلعو نسحلا هانربخا

 برضملا نب جاّجحلا انثدح :لاق « يماّرحلا رذنملا نب ميهاربإ انثدح :لاق

 « بعك هّلج نع « هيبأ نع « ىملس يبأ نب ريهز نب بعك نب نمحرلا دبع نب

 " ثيدحلا ركذف

 ةباصإلاو 2191/١ ةباغلا دسأو « 5 باعيتسإلاو « 175/١ ةباحصلا ةفرعم ١-

1 . 

 . هب قاحسإ نبا ىلا هدانسإب ميَعُن وبأ هاورو . ١59/4 ماشه نبا ةريس -؟

 رذنملا نب ميهاربإ ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف مين وبأو « 5179/9 كردتسملا يف مكاحلا هاور -

 .٠ هب يمازحلا
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 ١ يئاّطلا ةَرْجَب نب ريجُب ح١١

 انثدح :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « بوقعي نب دمحم انربخأ

 هللا دبع و « نامَوُر نب ديزي ئثدح :لاق « قاحسإ نبا نع « ريكُب نب سنوي

 :ركب يبأ نب

 لحجر - كلملا دبع نب ردُيَكُأ ىلا ديلولا ّنب دلاخ تعب هي هللا لوسر نأ

 :لك هللا لوسر لاقف - ًاًماَرِصَت ناكو « "ةَمْوُد ىلع اكلم ناكو « ةَدْنك نم

 . يزاّعملا يف َثيِدَحلا رْكذ مث هَرَقَبلا ُديِصَي هدِحَتَس كن

 َنَقَحَف « هللا لوسر ىلع ردّيَكألاب ٌمدقو « ردُيكُأ اخأ َناّسَح ٌدِلاَح لتقف

 لحر لاقف « هتيرق ىلا عَجّرف « هليبَس ىلخو ( ةّيزحلا ىلع ُهَحْلاَصو « ُهَمَد هل
 ُةدحَتَس كّنِإ :مالسلا هيلع يلا لوق ركذي َةرْجَي نب ريب :هل لاقي « ءيط نم

 . " ّرقبلا ٌديِصَي

 ةباصإلاو 19/١, ةباغلا دسأو 1١4/8/١« باعيتسإلاو « 459/١ ةباحصلا ةفرعم ١-
 . ١/4

 (ءاه هرخخآو ةحوتفم ميم مث ةنكاس واو اهدعب ةلمهملا لادلا مضب :ةمودو - لدنجلا ةمود يه -؟

 ةيبرعلا ةريزجلايلامش يف فوجلا دالب يف ةنيدم - هيلا فاضم « هيناث نوكسو هلوأ حتفب « لدنحلاو
 ص يراخُبلا حيحص يف اهركذ دراولا ةنكمألا مجعم :رظني «, اليك نيسمح ةكاكس نع دعبت 2

 ١.

 . 181/5 ماشه نبا ةريس

 ةوبنلا لئالد يفو « ١417/5 ننسلا يف يقهيبلاو « ةفرعملا يف ميعُت وبأ :قاحسإ نبا قيرط نم هاورو

 . ه7ص حدملا حنم يف سانلا ديس نباو 2

 . 1١-١80 1/9/1/ ةياهنلاو ةيادبلا يف. ريثك نبا هلقنو

 نحدلا



ع (هّدج نع « هيبأ نع « ةرجُب نب ريجب نب رخص نب ةَّرُم نب كراعملا
 هيبأ ن

 ١ ثيدحلا «( ريجب

 يدادُعَبْلا مساقلا نب عماج انثدح :لاق ( عماج نب ميهاربإ نب دمحأ هان ريختأ

عملا نب ْخاّمّْشلا كراعملا وبأ نثدح :لاق 04
 ريجب نب رخص نب ةرم نب كرا

 نساهم

 ةرجب نب ريجب هيبأ نع « يّدذح نع ( يبأ ئثدح :لاق « "ديب يئاطلا رجب نب

 :لاق «

مْوَد كلم ردْيكألا ىلا هللا ٌلوُسَر هقعَب نيح ديلولا نب دلاخ شي ف تنك
 ة

- 
0 

 « ةَرمقُم ةلْيَل يف هاَنيقاَوَف :لاق ٠ رقبلا ُديصُي ُهدجت كّنِإ :ك يبل لاقف ٠ لدئجلا

١ 
  2011س

 هيلعو « انبَراَح دق ناك هاحأ انلعقو هاتذحأف « هللا لوسر هّنَعت امك َجَرَخ دقو

 :هتذشنأ هلو ّيبلا انيتأ اًملف ؛ 2 يبنلا ىلا ديلولا ْنِب ٌدلاخ هب ثعبف « جاّنيد ِءاَبَق

 دا لك يدعي هللا تأ يّنِإ تاّرقَبلا ُقئاَس َكراَبَت

 داّهجلاب انرمُأ دق اّنإف كوُبَت يذ ْنَع ادئاَح كي ْنَمَف
 ع 2 رام ىو عكس ٠ #7 2

2 1 ٠. 

 ةنس نوعست هيلع تتأف :لاق , كاف هللا ضضفيال :مالسلا هيلع ىبلا لاقف

 نب ن 8 6 25 2007

 ١- لاجرلا بتك يف مهل ركذال هؤابآو كراعملا وبأ :ةباصإلا يف رجح نبا لاق .

 لئاح بونج مويلا عقتو ( قارعلا جاحلا قيرط ىلع دلب -- ةانثملا نوكسو لوألا حتتفب - ديف -؟

 . 3١ 9ص ةريسلاو ةنسلا يف ةريثألا لاعملا :رظني « ةيدوعسلاب

 نب دّمحُم نب باهولا دبع نع 15-2١10 ةوبنلا لئالد يف يناهبصألا ةنسلا ماوق هاور 9



 0 اريجُب يبأ نب ريجُب - 4
 ةيآور هل فرعُت ال « اَرْدَب دهش
 انثدح :لاق « رابحلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « بوقعي نب دمحم ان ربخأ

 :لاق « قاحسإ نبا نع « سنوي

 نب ديز نب بعك نب ُكلام :سيق نب نم « هي هللا لوُسَر عم ارْدَب َدهَش

 " نالُخَر « ممل فيلح ريجب يبأ نب ريجبو « سيق
 .. ناميلس نب رفعج انئدح :لاق « رصمم يدادْعَبلا قاحسإ نب يلع انربخأ

 نب ىسوم نع , حيّلف نب دٌّمحُم انثدح :لاق « رذنملا نب ميهاربإ انثدح :لاق

 :يرهٌزلا باهش نبا لاق :لاق « ةبقُع

 يبأ نب ُريَجُب راّجّنلا نب رايد نب نم كل هللا لوُسَر عم ادي َدِهَش نمت ناكو

 " مهل ٌفيلح ريجب

 ؛ يمّلمألا بيّصُح نب ةديَرُب -6
 نب ّيَدَع نب حاَّرَر نب دعس نب جرعألا نب ثراحلا نب هللا دبع نبا وهو

 . ىّصُفَأ نب ملسأ نب نامالّس نب ثراحلا نب نزام نب مُهَس

 ةباصإلاو 2« 195/١ ةباغلا دسأو 2١48/١ باعيتسإلاو « 470/١ ةباحصلا ةفرعم ١-

0/1 . 

 . 7017/59 ماشه نبا ةريس -؟

 . 6 عي نب دتحم لا باسل « 49/75 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -*

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 75/١ يوَمَبلل ةباحصلا مجعمو « 550/4 يناثملاو داحآلا -4

 ةباصإإلاو 3 ١.0/١ ةباغلا دسأو 3 ١مهل/١ باعيتس اللاو 4 ١ ةباحصلا ةفرعمو ال١

8 
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 َماقأو « 'ميمعلاب ًارجاَهُم كو يبنلا هب رم اك ملسأ « رماع همسا ناك :لاقيو

 ٌةَرِصَبْلا تحف امل ( ذل ّيبلا ىلع َمدَق م «دُحُأو ٌرْدَب تّضَم ىَّنح هعضْوَم ف

 هللا دبع ابأ نكي « كوُرَك تامو « ”َناساَرْخ ىلا لّوَحَت َّمُث « اهيلإ َلَوَحَت'

 « روصنم نب دمحم انثدح :لاق « ثراحلا نب دّمحُم نب هللا دبع انربخأ

 :لاق « يدقاّولا دعس نب دّمحُم انثدح :لاق

 هك يبلا هب رم نيح ِرذَب لبق ملأ « هللا دبع ابأ نكي « يملسألا ةديّربو

 جرت من « ةَّرصْبلا ىلا لّوَحَت م 7 « ةنيدملا كاس نم ناكو « ةرجهلا يف

 اهنم

 ١- امب فيرعتلا مدقت - هيناث رسكو هلوأ حتفب :ميمغلا .

 تينب ةرصبلا نأل « ةرصبلا نوملسملا طتحا املف :لوقي نا هّقح ناكو « فلؤملا ركذ اذك -؟

 (« ةرشع ةعبسس ليقو ةرشع عبرأ ةنس « هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ةفالخن يف

 . 357/١ باسنألا :رظني « امي لزانملا ناوزغ نب ةبتع طقخاو

 تاهمأ ىلع لمشتو ( ناتسناغفأو ناتسنامكرتو ناريا نيب عويلا عقت د ةعساو دالب :ناسارحن -#“

 للحتيامو « سحخرسو اسنو خلبو ةارهو روباسينو -اهتمصاع يهو - ورم :اهنم « دالبلا نم

 ةفالخلا نادلبو « 55٠0/5 نادلبلا مجعم :رظني « نوحيج رهف نود ىلا دالبلا ىلا نارهط نم كلذ

 ش . 477 ص ةيقرشلا

 ندم رهشأ نم يهو « ىرغصلا ورم يهو « ْذوُرلا ورم نع ازييمت « ناجهاشلا ورم يه ورم -4

 الولو . . . ابيع امي دجأ ملف « ماوعأ ةثالث اك تمقأ :هلوقب توقاي اهفصو دقو « ناسارخ

 اهيف تابتكملا ةرثك ركذ مث « تامملا ىلا اهتقراف امل امبارحخو دالبلا كلت ىلا رتتلا دورو نم ارعام

 ٠ عقتو :تلق « ةدوجو ةرثك اهلثم ايندلا يف رأ ل :لاقو « فقولل نئازخ رشع اهيفو اهقراف هنأو

 نادلبو 21١7/8 نادلبلا مجعم :رظني باغروم رف ىلع ناتسنامكرت ةيروهمج يف نآلا ورم

 . 557/9 قيفوسلا داحتالا يف نوملسملاو « 4 ١4ص ةيقرشلا ةفالخلا
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 بقع امي هلو ( ةيواَعُم نب ديزي ةفالح يف ور, تامو « ايزاغ ناساَرُخ ىلا

 نب دمحم نب دمحأ انثدح :لاق 2 يرصملا نامثع نب ديعس انربخأ

 وهو - نامثع نب دمحأ تعمس :لاق « رابحجلا دبع نب لضف انثدح:لاق « ماطسب

 2 2 و
 . بيصح نب رماع همسا ( ةديرب

2 206 8 5 5 

 :لاق - خيراتلا بحاص - "يزّورملا
 ع ع 2 7 م

 ٠١ ىُ

 . ةديرب نب هللا دبع ةينك لهس

 « يملسألا بيّصُح نب ةديّرُب :لوقي دعس نب دمحم تعمسو :سابعلا لاق

 جّرَتع مث « اراد اه ئّتباو ( ةرْصَبلا ىلا ةنيدملا نم لّوحت « هللا دبع ابأ نيكي

 ' , ةيواَعُم نب ديزي ماّيَأ يف اه تاّمف ناسارُخ ىلا

 ١- ىربكلا دعس نبا تاقبط 5/ 2 514١"هلو .

 نالعإلا يف يواحخسلا هركذ « ورم خيرات فئص « رشب نب بعصم نب ساّبعلا لضفلا وبأ وه -؟

 ةمجرت ىلع هل فقأ لو « ”4 4ص خيراتلا مذ نمل خيبوتلاب .



 نب ذاعم انثدح :لاق « بئاسلا لآ نم سنوي نب يلع نثّدحو :ساّبعلا لاق

 دبع :هل لاقي - وُرَم لهأ نم ٌحيش - ةبيط وبأ ئيثدح :لاق « قيقش نب دلاخ

 باحصأ نم نالُجَر وُرَبَنفُذ :لاق « ةديرُب نب هللا دبع نع « ملسم نب هللا

 . يِراَْغلا مكحلاو « يملسألا ةديرُب :'نْيصح ةربقم يف لو يبلا
 :لاق ( ناّيح نب ىسيع نب دّمحُم انثدح :لاق ( ناميلس نب ةمثيخ انثدح

 :ح ع لضفلا نب دّمحُم انثدح

 :لأاق « ىسوم نب دّمحُم انثدح :لاق « رصن نب دّمحُم نب يلع انثدحو

 نب هللا دبع نع « "لضفلا نب دّمحُم انثدح :لاق « مضُهَح نب دّمحُم انثدح

 :هيبأ نع « ةديَرب

 ناك الإ يباحصأ نم ٌلجر امب تومي ضْرَأ ِْماَم :لاق لي هللا لوسر نأ

 . " ةماّيقلا موي مهّروُتو مهُدئاق
 لهس نب يلع نب دّمحُم انثدح :لاق « ميهاربا نب دّمحُم نب دّمحُم انربخأ

 انثدح :لاق « دلاخ نب ذاعم انثدح :لاق « لتاقم نب دّمحُم انثدح :لاق «

 :لاق « ةديرب نب هللا دبع نع - وُرَم لهأ نم - ملسم نب هللا دبع

 ددشملا داصلابو ميحلا رسكب امنأ ميعُت وبأ ححرو ' اهطبض يف فلتحخا دقو « ورم ةربقم يهو - ١

 . ١41/5 نادلبلا مجعم :رظني « ةباحصلا ضعب امي نفدو دقو « ةنكس ءايو « روسكملا

 نباو يذمرتلا هل ىور « هبذك مهضعبو « ثيدحلا كورتم وهو « يِزَورَلا ةيطع نبا وه -؟

 . هجام

 هب ةيطع نب لضفلا نب دّمحُم ىلا هدانسإب « 9 دادغب خيرات يف يدادْعَبلا بيطخلا هاور -#



 ةمايقلا موي قرشملا لهأ ٌدئاق وهو « نيصحيب ةربقو « وُرَ يدلاو تام

 وهف ةَدّلِبِب تام يباحصأ نم لْحَر اميأ :ي ّيبلا لاق :ةديّرب يل لاقو « مهرونو

 . ' ةمايقلا موي مهرونو مهدئاق ١ - 0 م م 000

 نيسحلا نع « ”عاجش نب دّمحُم نع « "مدآ نب دماح انثدح :لاق ( هيودمح

 :لوقي يبأ تعمس :لاق « ةديرب نب هللا دبع نع ع4 بتكملا

 « قرشملا لهأل نانيع امشنأ :يرافغلا مكحللو يل لو هللا لوسر لاق

 . امي اتاّمو وُرَم امدقق
 دبع نب دمحم ةديرب وبأ انثدح :لاق « يسوّطلا ميهاربإ نب دّمحُم انثدح

 نب سوأ انثدح :لاق « هيبأ نع « يبأ ئثدح :لاق « نيصحلا نب دمحم نب هلل

 :لاق « هيبأ نع ع ةديرب نب هللا دبع هيبأ نع « *لهس هيخأ نع 3 هللا دبع

 « قرشملا لهأل نانيع امّثنأ :يرافغلا مكَحللو لي هللا لوسر يل لاق

 . امي اتامف وُرَم امدقف « قرشملا لهأ ٌرْشحُي امكبو

 ١- ريبكلا خيراتلا ف يراخُبلا هاور ١41/5 « هب لتاقم نب دّمحُم نع .

 يتغملا :رظني 2« فيعض وهو « هريغو كرابملا نبا نع يوري « يزَوْرْللا وه -؟ ١/١18 .

 *- بيذهتلا يف يزملا هركذ « ثيدحلا فيعض وهو « يزَوْرْلا ناهبن نب عاجش نب دّمحُم وه

  90رخآ وار نع ازييمت .

  -4نوكسو « ميملا مضب :بتكملاو « ةتسلا هل ىور ةقث وهو « يرصبلا ناوكذ نب نيسحلا وه
 ع« طخلا نايبصلا ملعيو كلذ نسحي نمو طخلا ميلعت ىلا ةبسنلا هذه -- ءاتلا رسكو 2« فاكلا

 ”ا/9/ه باسنألا :رظني .

 . 315/7 ناسللا :رظني « ثيدحلا كورتم وهو « ةديرب نب هللا دبع نب لهس وه -ه
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 . هجولا اذه نم اللا ف رعتال 83 بئارغ ثيداحألا هذهو

 ١ هللا دبع نب ريَرب -

 ابأ كي « راّذلا نب يدع نب عاَرَد نب ةعيبر نب تيّمُع نب نير نبا وهو

 :لاق « "رهسم يبأ نع « ورجع نب نهحرلا دبع ةعرز

 معن :لاق ؟ كل هللا لوسر باحصأ نم ادحأ :لوحكم نع لك مو

 يقل هنأ نومعزي مهإ :تلق « كلام نب سنأ ريغ مهنم ًادحأ يقام :لاق وأ 3

 ؛؟ يردأال :لاقف « يراّذلا دنه ابأ

 , دامح نب دمحأ نب دّمحُم انثدح :لاق « يعاّرخلا عفان نب دّمحُم انربخأ

 :لاق « يلُمَرلا لهس نب ىسوم انثدح :لاق

 ةباصإلاو 27١1/١ ةباغلا دسُأو 2« ١59/١ باعيتسالاو « 45/١ ةباحصلا ةفرعم ١-

 «وواللالو ىكالالإ١

 .يدع نب عارد يف هب يقتلي امنإو ميمت وأ سيل دنه ابأ ناب ْهَدْنَم نبا لوق ريثألا نبا در -؟

 . همأ ةهج نم هاحأ هنكلو هقيقش سيل هنأب ربلا دبع نبا ركذو

 اهريغو ةتسلا يف هثيدح « ةقثلا ثّدحملا مامإلا « يقشمَّدلا ناسغلا رعسم نب ىلعألا دبع وه -#

 . 877/1١-7710 يقشمُدلا ةعرز يبأ خيرات -4

 . يبالوُدلا دامح نبا رشب يبأل ىلا باتك يف صنلا اذه دحأ مل -ه



 دّمحُم نب سابع انثدح :لاق 0 فسوي نب بوقعي نب دمحم انربخأ

 نب ةوُيَح انثدح :لاق « ءىرقملا نمحرلا دبع وبأ انثدح :لاق « يروُدلا

 دنه وبأ ئثدح :لوقي الوُحُككَم عمس هنأ « ارْكَّص وبأ انربخأ :لاق ٠ حيرش

 :يراّدلا

 موي هب هللا اير ةَعْمُمو ءاَيِر َماَقَم َماق نم :لوقي كلو هللا لوسر عمس هنأ

 . "' عمسو ةماققلا
 . لوحكم ثيدح نم هجولا اذه نم الإ فرعيال بيرغ ثيدح اذه

 ١١7- ةريره وبأ ريرُب " 0

 :ةريره يبأ مسا :لاق « زيزعلا دبع نب ديعس نع 3 ؛دّمحُم نب ناورم هام

 . *همسا يف فلتخاو « اذه ىلع عباتي ملو « ريرب

 ةيقبو يلع دنسم يف يئاسنلاو ملسمو بدألا يف يراخُبلا هل ىور « طارخلا دايز نب ديمح وه ١-
 . ةتسلا بتكلا باحصأ

 « (8198/؟ ثحابلا ةيغب) هدنسم يف ثراحلاو « (7751) يمرادلاو « 77١/5 دمحأ هاور -؟

 . 7١9/975 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو

 يناربطلا ديناسأ دحأو رازبلاو دمحأ لاجرو « يناربطلاو رازبلاو دمحأ هاور 17172/٠١: يمغيملا لاقو

 . حيحصلا لاجر

 . رخآ هجو نم ةبرقع نب ريشب ةمجرت يف ثيدحلا مدقتو
 . ١//781 ةباصإلاو ع 5١١/١ ةباغلا دسأو « ١//417 ةباحصلا ةفرعم -8

 . ةعبرألاو ملسم هل ىور « يقشمّدلا يرطاطلا وه -4

 . ريرب دنه يبأ مسا لوقي نأ دارأ مهو وهو :ةفرعملا يف ميَعُن وبأ لاق -ه



 ١ يحاّطلا دسأ نب حرْيَب -4

 . هري ملو هئافو كردأ « ني يبلا ىلا رحاه

 . هنع هللا يضر « راّبَر نب ةزاّمل ديبل وبأ :هنع ىور

 ناذاش ميهاربإ نب قاحسإ انثدح :لاق « صفح نب رمع نب دّمحُم انربخأ

 :ح « يبأ انثدح :لاق « مزاح نب ريرج نب بهو انثدح :لاق «

 نب لاله انثدح :لاق « ناذمك بالجلا دمحأ نب نمح لا دبع انربخأو

 :الاق « برَح نب ناميلسو « يكتتعلا ركب يبأ نب هللا دبع انثدح :لاق « ءالعلا

 :لاق ديب يأ نع « ثيرُح نب ريرلا نع « مزاح نب ريرح انثدح
 « كي يبلا ينأي ًارحاَهُم دسأ نب ٌحَرْيي هل لاقي « َنامُع لهأ نم لحجر جر

 رمع هيقل ذإ ةنيدملا قيرط ضعب يف وه انيبف « يفوت دق هدحَوف ةنيدملا مدقق

 هب ىتأف « َناَّمُع لهأ نم لجر انأ :لاقف « دّلَبلا لهأ نم تسل َكّنأك :لاقف «

 . ” مهنع يضرودي هللا َلوُسَر اهّركذ يذلا ضرألا نم اذه :لاقف « ركب ابأ

 " يراصنألا ينهجلا سّبْسسَب -48 0

 ةباصإلاو « 549/١ ةباغلا دسأو « ١89/١ باعيتسإلاو « 40/١ ةباحصلا ةفرعم ١-

3 . 

 يف ىلعي وبأو © 9441/5 ثحابلا ةيغب يف امك «هدنسم يف ثراحلاو « 44/١ دمحأ هاور -؟

 ع الال/١ ةراتحملا يف يسدقملا ءايضلاو « 1/4 ءافعضلا يف يليقعلاو © ٠١1/١ دنسملا

 لاجر هلاجرو دمحأ هوو ٠ عمجملا يف يمثيهلا لاقو . هب مزاح نب ريرج ىلا مهدانسإب

 1 . حيحصلا

 ةباصإلاو « 5١/١ ةباغلا دسأو « 5 باعيتسإلاو 2« 458/١ ةباحصلا ةفرعم -#

 ١إره” .



 . مهل فيلح « جرّزخلا نب بعك نب ةدعاس نب نم

 هلاق «٠ اردب دهش جررخلا نب فيرط نب نم وه :ريبزلا نب ةورع لاق
 1 0 . يرهُزلا

 8 ١ ورمع نب ةسّبسب 0 ٠-

 . نايفس ىبأ ريع ىلا انّيَع هي بلا هنعب
- 

 هل
 يروُدلا دّمحُم نب ساّبع انثدح :لاق ( دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 « ةريغملا نب ناميلس انثدح :لاق « مساقلا نب مشاه رضنلا وبأ انثدح :لاق

 :كلام نب سنأ نع « ناَنبلا تباث نع
 هريخأف ءاَجَق « نايفس يبأ ريع ىلا انْيَع ورمع نب ةسبسب ثعب يي ّيبلا نأ

 | . 5 ثيدحلا ركذف ؛

 ١- َرملا هللا دبع نبردب "

 هللا دبع نب ركب :هنع ىور

 يدّبَعلا ميهاربإ نب دّمحُم انثدح :لاق « رصن نب دّمحُم نب يلع انربخأ «

 نب نمح رلا دبع نع ( ؟ةثالُغ نبا انثدح :لاق « نيصحلا نب ورمع انثدح :لاق

 . دحاو امهو « انيع لي يبنلا هثعب يذلا ورمع نب ةسبسب نيبو هنيب ْهَدْنَم نبا قرف :رجح نبا لاقو
 ِء
 . 588/١ ةباصإلاو « ١//١1” ةباغلا دسأ ١-

 هب رضنلا يبأ ىلا مهدانسإب ل دمحأو ر(ككتح) دواد وبأو « )557١( ملسم هاور ا

 ةباصإلاو , 7801/١ ةباغلا دسأو 2« 1١85/١ باعيتسإلاو « 4574/١ ةباحصلا ةفرعم - ِم 1

. 

 . يذمرتلا الا ننسلا باحصأ هل ىور ء فيعض وهو « ةئالع نب هللا دبع نب دّمحُم وه -4



 ( ينّرملا هللا دبع نب ردب نع « نَّرملا هللا دبع نب ركب نع « 'قاحسإ

 :لاق

 يل لاقف :لاق « لام يل ىَمْنيال "ٌفراَحُم ٌلُجر نإ « هللا لوسراي :تلق

 مسبو « يسفن ىلع هللا مسب :تحبصأ اذإ لق « هللا دبع نب ٌردباي :هللا لوسر

 قح « تيقبأ اميف ٍيِفاَعو يل َتْيَضَق ا يضر ّمُهّلل « يلامو يلهأ ىلع هللا

 يلاَم هللا ىمنأف « َنهلوُقُأ تنكف « تلّجَعام ٌريخأتالو « َتريعأام ليجعت ًبحأل

 . " يلاّيعو ناتغأو نيد يلع ىضقو ٠

 ؛ردب 'ش 1

 يبأ نبا نع يثراحلا عييبّرلا وبأ هاّمس « هللا دبع نب حيام ٌَدَح « ريرب :ليقو

 انثدح :لاق « قشمدب يرّصَتلا ناوفص نب هللا دبع نب دمحأ انربخأ

 ١- يذمرتلاو دواد وبأ هل ىور « فيعض وهو « يطساولا ةبيش وبأ وه .

 طيسولا مجعملا :رظني « ةهجو ةفرح لك نم هلايعل بسكي يذلا وه - ءارلا حتفب -- فراحم -؟

. 

 #- نب ورمعو . هب رصن نب دّمحُم نب يلع فّنصملا خيش قيرط نم ةفزعملا يف معي وبأ هاور
 ةجام نبا هل ىور دقو « ثيدحلا كورتم يبالكلا نيصحلا .

 لامعلا رتك يف يدنهلا يقتملا هركذ ثيدحلاو ١١7/4 « 2ميعُت يبأو ْهَدْنَم نبال هازعو .

  -4ةباحصلا ةفرعم ١/ » 458ةباصإلاو ع 501/1 ةباغلا دسأو ١/7075 .

 . ةتسلا ةاور نم وهو « يندملا كيدف يبأ نب ليعامسإ نب دّمحُم وه -ه



 :هدج نع ( هيبأ نع ع "يدعّسلا هللا دبع نب حيلم نع , 'ًيملسألا

 , ٌملحلاو « ءايحلا :نيلسرملا نّئْس ْنِم ٌسْسَح :لاق دك ّيبلا نأ

 . ” ُرطَعَّتلاَو ع ُكاَوّسلاَو « ةماجحلاو

 كة رهب

 . ةنيدملا لهأ ف هدادع « يزهّبلا :ليقو

 . بّيسملا نب ديعس :هنع ىور

 :لاق « يبأ ئثدح :لاق « نارهم نب ليعامسا نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 نب تيب انثدح :لاق « يدع نب ناميلا انثدح :لاق « نامثع نب ىيي انثدح

 نع « بّيسملا نب ديعس نع « ديعس نب ىيي نع « *يرصبلا يّبَصلا ريثك
 :لاق ءزهب

 ١- ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذ ١77/5 « 2لوهجب :لاقو .

 يراخُبلا هركذو . يمطخلا :حيحصلاو « ريثألا نبا لاق امك مهو وهو « فّتصملا لاق اذك -؟

 ريبكلا خيراتلا يف 4/٠١ « ائيش هلاح نع اركذي ملو « 737/8 حرجلا يف متاح يبأ نباو .

 - هب ميحد نع 77/4 يناثملاو داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور .

 ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هاورو 4/٠١ « يف رازبلاو « 557/57 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو

 راتسالا فشك يف امك « هدنسم ١/ » 5414هب كيدف يبأ نبا قيرط نم مهلك .

  -4يوْعَبلل ةباحصلا مجعم ١/ » 701عناق نبال ةباحصلا مجعمو ١١١/١ © ةباحصلا ةفرعمو

  .» 0باعيتسإلاو ١/ 21١489ةباغلا دسأو ١/ » 410ةباصإلاو ١/.78 .

 . درفنا اذا هربخب جاجتحالا زوجيال :لاقو ٠/١ نيحورجلا يف ناّبح نبا هركذ -ه



 وه :لوقيو « اثالث سفتتيو « اضم ْبَرْشَيو اًضَرع ُكاَتْسَي هلي ّيبلا ناك

 و م هت حن م6 حنا ع
 . ١ أربأو ارمأو أنهأ

 نع « تيّبث نع « فسوي نب داّبع نع يديبّرلا ءالَعلا نب ميهاربإ هاور

 . ؟يريشقلا نع « بّيسملا نبا نع « ديعس نب ىي

 نب نامُيلا نع « ةملَس نب ناميلس هاورو « يدع نب ناَمّيلا هاور كلذكو

 . يريشقلا ةيواعم نع وه :لاقف « يدع

 ا هم - 2 هلال 5

 نع « ميكَح نب هب نع « ميمث نب سيخم نع « رامع نب ماشه هاورو

 ا . هوحن ركذف ( هدذج نع « هيبأ

 ١ ؛ موقاب - 4 1

 عنص « ةنيدملاب اراحن ناكو « صاعلا نب ديعس ىلوم ( لوقاب :ليقو

 . اربنم هلو يبلل

 يف يناربطلاو 1١ نيحورحملا يف ناّبح نباو « امهيمجعم ف عناق نباو يوغبلا هاور ١-

 . هب يدع نب ناميلا ىلا مهدانسإب « 10/١ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو « ريبكلا مجعملا

 سيل برطضم هدانسا :ربلا دبع نبا لاقو . ركنم وهو « اذه ريغ زي ىور ملعأ ال :يوغبلا لاقو

 . مئاقلاب

 يذمرتلاو .«(05559) دواد وبأ و « (”1785) ملسم هاور « سنأ قيرط نم يور ثيدحلاو

 ١١8/4. مكاحلاو ,9١21و 4١21و: ١5هو 7١١/8 دمحأو ىلموعدز

 . ميكح نب زحي دج وهو « يباحص « يريشقلا ةيواعم نب ةديح نب ةيواعم وه -؟

 . 5447/8 ليدعتلاو حرجلا :رظني « لوهجم :متاح وبأ لاق -#

 ةباصإلاو 2196/١ ةباغلا دسأو ؛« 5 باعيتسإلاو « 441/١ ةباحصلا ةفرعم -؛
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 نب دّمحُمو « دايز نب دّمحُم نب دمحأو « ناميلس نب ةمثيخ انربخأ
 نع « قازرلا دبع نع « ميهاربإ نب قاحسإ انثدح :اولاق « رهزألا نب دّمحُم
 :ةمؤتلا ىلوم حلاص نع « ىحي يبأ نب ميهاربإ وهو « ملسأ نم لحر

 ١ ءافرط نم ُهرَبنم لَو هللا لوسرل ٌعَنَص ةّيمأ نب صاعلا ىلوم موقاب نأ

 " تاَجحْرَد ثالث

 وهو هللا دبع نب ركب يبأ نع ( لوُمْسَم نب ناميلس نب دّمحُم هاور

 « صاعلا نب ديعس ىلوم موقاب ئثدح :لاق عةموُّتلا ىلوم حلاص نع , ” يرّبّسلا
 :لاق

 ُةدْمَقلا ٠ تاَحَرَد ثالث ةّباَعلا ءاَقْرَط نم ًاربثم لي هللا لوسرل تعنص
 . هتححرذو

 ني ريس نبا نع ع4 ةَّرح يبأ وخأ نمح رلا دبع 0000

 رو مق تاو « ورمع نب ليهس هب رْدَي ملف ٌملسأ يموّرلا موق

 ١- هه5/7 طيسولا مجعملا :رظني « لثألا هنمو « راجشألا نم سنج :ءافرطلا .

 . هب ملسأ نم لجر نع 2 1١87/9 فئصملا يف قازرلا دبع هاور -؟

 . (4179 دواد وبأو « (8417) ملسم هجرخأ « دعس نب لهس ثيدحلا ىورو
 . ةجام نبا هل ىور « ثيدحلا كورتم وهو ( يندملا ةربس يبأ نب ركب وبأ وه -"

 نب لصاو وه ةرح وبأ هوخأو « 40/4 ليدعتلاو حرجلا « ةقث يرصبلا نمحرلا دبع نب ديعس -4
 . هريغو ملسم هل ىور « نمحرلا دبع



 ٠ 'ورمع نب ليهس ىلإ نايم دلي ّيبلا َعَقَدَف .

  -6"رماع نب ةرحُيَب

 . ةرصبلا بارعأ يف هدادع « هرْحَب :لاقيو

 نب بوقعي يّدج ركذ :لاق « يسوأقلا بوقعي يبأ نب بوقعي انربخأ

 :ح « دشار نب ىيي انثدح :لاق « قاحسإ

 :لاق « مصاع نب دّمحُم نب دمحأ انثدح :لاق « دمحأ نب دّمحُم انثدح

 دشار نب ىيي انثدح :لاق - هل ظفللاو - ناطقلا ىسوم نب دّمحُم انئدح

 « هيبأ نع « يبأ انربخأ :لاق « رذنملا نب لاحّرلا انربخأ :لاق « يرصبلا

 :لوقي « رماع نب ةرحيب تعمس :لاق

 :هللا لوسر لاقف  ةمّّعلا اّنع ٌعضي نأ هانلأسو انملسأف و هللا لوسر انيتأ

 اًنع عض :انلق « مكلبإ َّنِلْحَتلَو « هللا ءاش نإ َنْلَصُتل يمل « َةمَتَعلا الص

 . ” نوُلَصُتو مكلبإ نوبلُحَتَس مكّنإ :لاقف « انلبإ بْلَحب ٌلغَتْشَت اًنإف ةمّكعلا

 دهع يف نوكي نم نأل ( هلبق يذلا ريغ حص نا اذهف :لاق مث « ةياورلا هذه رجح نبا لقن -

 قيرط يف هنم عامسلاب حلاص حيرصت مدقت دقف « هنم عامسلا ةمؤتلا ىلوم حلاص قحليال كي يبنلا

 مجعم -19

 . 15/1١” ةباصإلاو « 549/1١ ةباغلا دسأو

َّمحُم نع نادمح نب ساّيعلا قيرط نم 41/7 ريبكلا مجعملا يف ناربطلا هاور -#
 ىسوم نسب د

 . هب ناطقلا

 . رماع نب ةرحيب ةمجرت ف 0 ؟ ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذو

 22/5 باعيتسالاو « 451/١ ةباحصلا ةفرعمو 2« 0/١ عناق نبال ةباحصلا



 . دشار نب ىيي هب درفت ء هجولا اذه نم الا فرعيال بيرغ ثيدح اذه

 ١ ينيَعُرلا ةّنأ نب عّبض نب رحب -5

 | . رصم حْنَف دهشو , نك يبلا ىلع دفو
 :لوقي « ىلعألا دبع نب سنوي نب دمحأ نب نمحرلا دبع ديعس ابأ تعم
 ناكو ٠ ْيَعلا هنأ نب عّبض نب رحب :ةباحصلا نم رطم ّحتف دهش نمو

 . مهبتك يف ٌرْكذ هلو ٠ كي هللا لوسر ىلع دفو

 ظ " رْلَب ١ ا ١
 ِءارَّشعلا يبأ وبأ , مطْهق نب كلام :ليقو « نّزر :لبقو ءزرب :لبقو

 . عضوملا اذه ريغ يف هانركذ , يمراّدلا

 ” يماّدُجلا ديز نب َعَذْرَب - أ

 هتوخأو وه هلي يبلا ىلع دفو , ديز ابأ ئكي . ةجْعَبو ديوُسو ةعافر وخأ

5 8 8 02 
 , دامح نب دمحأ نب دمحم انثدح :لاق « يعاّرخلا عفان نب دّمحُم انربخأ 7

 :لهس نب ىسوم لاق :لاق 2,

 فيعض دشار نب ىيي :رجح نبا لاقو . هابأ الو لاحرلا ركذ نم دجأ مل 1514/١: يمشيهلا لاقو

 ةباصإلاو 2199/١ ةباغلا دسأو 2185/١ باعيتسإلاو . 45١/١ ةباحصلا ةفرعم ١- ش
 . اال

 , 3508و 2 "28و ( 588/١ ةباصإلاو ١/>94, ةباغلا دسأو « 447/١ ةباحصلا ةفرعم -؟
 . ءارشعلا يبأ دلاول ةبحصلا امنإو « أطخ وهو هريغو ٌهَدْنَم نبا هركذ 5035/١: يف رجح نبا لاق
 , 784/١ ةباصإلاو 54/١”« ةباغلا دسأو « 4417/١ ةباحصلا ةفرعم -»



 . يماّدحلا ديز ونب ديوُسو « عذُرَبو « ةعافر 'نيربج تيب لزن نمو

 :لاق « دامح نب دمحأ نب دّمحُم انثدح :لاق ع عفان نب دّمحُم انربخأ

 يثدح :لاق « قيزر نب ىسوم نب عييبّرلا انثدح :لاق « لهس نب ىسوم انثدح

 :لاق « بيبّضلا ب نم « يعافّرلا ديز نب ةعافر نب ديز نب مالس نب دِّمحُم

 انثدحو :عيبَرلا لاق « ديز نب ةعافر هّدج نع « هيبأ نع ؛ مالس يبأ انثدح

 « نانس نب ورمع نب دابع هّدج نع « هيبأ نع ( ديز نب زرْخُم نب مكحلا يّدج

 :لاق ( ديز نب ةعافر ئثدح :لاق

 ركذ مث « ةَرَشَع اّنكو ( يمْوق ْنم ةعامجو انأ #2 هللا لوُسَر ىلع ُتمدق

 . " ديوُسو عذرَب مالسإو هموق ىلا هَعوُجر هيف

 " يماَدَحلا ديز نب ةجْعَب -8

 دبع نب ميهاربإ انثدح :لاق « ناوفص نب هللا دبع نب دمحأ انربخأ

 « فيرط نب فورعم نع يلْمّرلا ديوس نب قاحسإ انريخأ :لاق « نمحرلا

 :تلاق « مهل ةالوم ةسيّهب نع « ةبازح نب ورمع تنب ةيبظ َىَّمع ئتثدح :لاق

 الجر رشع نيثا يف ةّلم انبا فيتأو ناّيحو « ديز انبا ةجْعَيو ةعاقر جرح

 :لاقف ؟ مالسلا هيلع يلا مكرمأام :فينأل انلق اوعَجَر اًملف « لي هللا لوسر ىلا

 .هلوإل نادلبلا مجعم « ةزغو سدقملا تيب نيب دلب وه ١-

 . هب يبالوُدلا رشب يبأ ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأ هاور -؟
 م

 . 350/١ ةباصإلاو ع 574/1 ةباغلا دسأو ع 44/5 ةباحصلا ةفرعم -#
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 يمسُنو « ةلبقلل هحوتنو ,اهحبذت مث « رسيألا اهّقش ىلع َةاّنلا عجْضَت نأ انرمأ

 ١ حبذنو هللا

 " ةجفْرَع نب حيرَب -0
 فس وي هاور ؛ مشو وهوا ؛ يبراخملا هلاق اذكم ' حرت ت ةجفرع وأ

 نع « ميلُس يبأ نب

 يبراحملا كش يري نب ةجفرع وأ ؛ ةحفارع نب حيرت نع ( ةقالع نب دايز
 :لاق -

 ٌتاَنَهو ُتاَنْه يدعب نوكتس لَو هللا لوسر لاق
 نب ةجفرع نع « ةقالع نب دايز نع ميلس يبأ نب ثيل نع هريغ هاور

 " حيَرض نب ةجفرع نع :ليقو « باوصلا وهو « حيرش

 ؛ةميذب 2-0١
8 

 . لك يبلا ٌعمس ّس نميف دعاص نب دّمحُم نب ىيي هركذ . يلع دلاو

 ١- ةفرعملا يف ميعُن وبأ هاور .

 ممل//١ ةباصإلاو « 1 ةباغلا دسأو « 4247/١ ةباحصلا ةفرعم - 1

 نم 2( 551/4 دمحأو 2 86/0 يئاسنلاو ء(55١4) دواد وبأو 2« )5111١( ملسم هاور -#
 . هب ةجفرع نع ةقالع نب دايز ثيدح

 مما/١ ةباصإلاو « 5١14/١ ةباغلا دسأو , 4245/١ ةباحصلا ةفرعم -5 ِ

 كلذ رجح نبا حضوأو « مهو وهو مهيف سانلا ضعب ضعب هركذ :هدنم نبا بقعتي وهو ميعُن وبا لاق

 ةبحص هل سيل ةعيذبو :لاق مث « طقسلا اذه ركذ مث ( دانسإلا ف طقس نع أشن أطخ وه :هلوقب

 . ةياور الو ةيؤراالو
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 دعاص نب دّمحُم نب ىيي انثدح :لاق « يرصملا نامثع نب ديعس انربخأ

 نب ديلولا نع « ديبز نب نمحرلا دبع نب ثعشأ نع « عينم نب دمحأ نع «

 :لاق « هيبأ نع « ةعينب نب يلع نع « ةبلعت

 . ءاعّدلا يف انيدَح رك مث « لاق رم :لوقي لو هللا لوسر تعمس

 ١ يراصنألا مئيحلا نب ريّهب -7 ١

 . ةبقعلا دهش « ثراحلا نب ةثراح يب نم

 « يدهم نب دمحأ انربحأ :لاق « فاحصلا دّمحُم نب دمحأ كلذب انريخأ

 . اذ ةورع نع , دوسألا يبأ نع « ةعيهل نبا نع ( دلاخ نب ورمع انثدح :لاق

 " ينَهُجلا ةّنب ١- 0 ا

 هللا دبع نب رباح هنع ىور

 :لاق « لهس نب دماح انثدح :لاق « ميهاربا نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 :ح « يناه نب ذاعم انثدح

 ىي نب كلملا دبع انثدح :لاق « ةريره وبأ هللا دبع نب دمحأ انثدحو

 :ئهجلا ةّنب نع « رباج نع « ريبّزلا يبأ نع « ةعيهل نبا انثدح :الاق « ريكي نب

 ةباصإلاو « 744/١ ةباغلا دسأو « 8/1 باعيتسإلاو « 4414/١ ةباحصلا ةفرعم ١-

3 . 

 ةباحصلا ةفرعمو © ٠١/١ عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 509/١ يرَعَبلل ةباحصلا مجعم -؟

 . 559/١ ةباصإلاو « 545/١ ةباغلا دسأو 184/١« باعيتسإلاو « 449/5

 ةريخألا ءايلا يف نكسلا نبا هركذو « ةدحوملاب رثكألا هركذف هطبض يف فلتخاو :رجح نبا لاق

 . خلا . . . ةدحوملا لدب
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 مُكَهْنَأ ملا :لاقف « هنوُطاَعتي افْيس نولُسُي موق ىلع رم كو هللا لوسر نأ
 . ١ اذه لعفي نم هللا نعل اذه نع

 " يلاهّتشلا ليَرب - 4

 تبني الو « ةباحصلا يف ركذ

 : يلاهّشلا ليرُب انثدح :لاق « ” يفلّسلا ورمع وبأ انثدح :لاق « ةيقب انثدح
 :لاق

 ش

 لاقف «راّنلا َجَمَو هاذآف « هباّحصأل ًاماعط ٌجِلاَعُي لحرب لو هللا لوسر رم
 . ؟ اذه دعب مُنْهَح ٌرَح َكبِيَصُي ْنل :مالسلا هيلع يبلا

 . هجولا اذه نم الا فرعيال ليربو , ةيقب هب درفت 2 بيرغ ثيدح اذه

 يف ناربطلاو « 758/1 نيحورحملا يف ناَّبح نباو « امهمجعم يف عناق نباو يوغبلا هاور ١-
 هب ةعيط نب هللا دبع ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميعُت وبأو ع1 ريبكلا مجعملا

 هاورف ديشر هعبات :رجح نبا لاقو . ةعيش نبا الا هب ثدح الو اذه ىور هملعأ ال :يوغبلا لاقو

 ملف ةملس نب دامح هفلاخو « ميَعُت وبأ هجرخأو « ريبزلا يبأ نع ةعيل نباو ييجتلا ورمع يبأ نع
 ةجح هب موقتالو فيعض نيدشرو :تلق . هدانسا يف ةنب ركذي
 . ؟م1//١ ةباصإلاو 2.5/1 ةباغلا دسأو « 445/١ ةباحصلا ةفرعم -1
 امأو 1514/١[: لامكالا يف] الوكام نبا لاقو , ءابلا يف ميَعُت وبأو ْهَدْنَم نبا هركذ :ريثألا نبا لاق
 ءخلا . ةمومضم نون هلوأ « ليزن

 نب دمحأ ورمع وبأو «٠ عالك نم نطب يهو « فلس ىلا ةبسن هذهو-نيسلا مضب - يفلسلا -*
 . 77/# باسنألا :رظني .« فيعض وهو « دادغب درو « يصمحلا ورمع نب دئاخ ليخألا يبأ
 . هدنم نبا نع رجح نباو ريثألا نبا هلقن -5

 ندا



 ١ بهارلا اريحب -

 . هب نمآو « هثعْبم لبق لو ّيبلا ىأر

 :لاق « لهس نب ركب انثدح :لاق « ناميلس نب عيبرلا نب رمع انربخأ

 " ناعْنصلا نمحرلا دبع نب ىسوم انثدح :لاق « "ديعس نب غلا دبع انثدح

 . سابع نبا نع « ءاطع نع « جيَرُج نبا نع

 :سابع نبا نع « كاحضلا نع « لتاقم نعو

 يننلاو « ةنس َةَرَشَع نامت نبا وهو ( 5 ّيبلا بحّص قيدصلا ركب ابأ نأ

 اولَرَت اذإ ىح ؛ ةراجت يف ٌماشلا نوُديِرُي مهو « ةنس َنيرشع نبا مالسلا هيلع

 :هل لاقي بهار ىلا ركب وبأ ىَّضَمو « اهلظ يف هللا لوسر دعق ةرثاس هيف ًالزنم

 :هل لاقف ؟ ةردّسلا لظ يف يذلا حبلا نم :هل لاقف « ءيش نع هلأسي اريحُي

 لظتساام ( يبن هللاو اذه :لاقف « بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم َكاذ

 ( قيدصّنلاو نيقّيلا ركب يأ بلق يف َعقوو ( دّمحُم الإ ميرم نب ىسيع دعب اهتحت

 ؛ هنع هللا يضر هعّبتا مالسلا هيلع يلا ءيّبُت اًملف

 ١- ةباحصلا ةفرعم ١/ » 445ةباغلا دسأو ١/ 2195ةباصإلاو ١/391 .

بتو ُهَدْنَم نبا هركذ :رجح نبا لاقو
 كردأ يردأامو 2 يزاغملا ف ةفورعم هتصقو « ميَعُت وبأ هع

. 45/4 
 ناسللا :رظناو « نيكورتملا ءافعضلا دحأ :ةباصإلا يف رجح نبا لاق « يفقثلا وه -؟

 #- ناسللا :رظني « بذكلاب نيمهتملا دحأ نمحرلا دبع نب ىسوم ١75/5 .

  -4نع ُهَدْنُم نب قاحسإ نب دّمحُم نب ورمع يبأ نع « 0 ةوبنلا لئالد يف ةنسلا ماوق هاور

 هب ناميلس نب عيبرلا نب رمع نع هيبأ .

 . هدنم نبا نع القن « رجح نبا هركذو
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 انثدح :الاق « بوقعي نب دّمحمو «( دايز نب دمحم نب دمحأ انربخخأو

 يبأ نب سنوي انربخأ :لاق 3 ١ ُداَرَق انثدح :لاق « يرودلا دمحم نب سابع

 :يرعشألا ىسوم يبأ نع « يرعشألا ىسوم يبأ نب ركب يبأ نع « قاحسإ

 3 525 « بهار هيقلف « ةراجت يف ماّشلا ىلا بلاط يبأ عم جرح هلي ّيبلا نأ

- 

 . 5 ثيدحلا ركذ

 ظ " يموُزخملا ةعيبر يبأ نب ريحب -5

 . اذهب جيَرُج نبا نع « لضفم نع « ةبيتق هاور « هللا دبع ٌدلي يبلا هاّمح

 ظ ؛ راّثَو نب ركّسُع نب حّرب -7
 وبأ هلاق « ثيدح هل فرعي ال , رمم ملف دهشو ( 5 يبلا ىلع دفو

 . ىلعألا دبع نب سنوي نب ديعس

 ١- ةجام نبا الا ننسلا باحصأو يراخبلا هل ىور « ناوزغ نب نمحرلا دبع وه .

 الا هفرعنال بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو . هب دارق ىلا هدانسإب . ("555) يذمرتلا هاور -؟

 . هجولا اذه نم

 . ال9/4و 2( ”ا/١/١ ةباصإلاو « 7٠٠/1١ ةباغلا دسأو «( 445/1١ ةباحصلا ةفرعم -»

 ميجلاو ةدحوملاب يناثلا عضوملا يف هطبض نكلو « ةلمهملا رسكو هلوأ حتفب « ريحب :رجح نبا لاق
 . يموزحملا ةعيبر يبأ نب رمع رعاشلا دلاو وهو :تلق . ارغصم
 . 784/١ ةباصإلاو 2 7١48/1 ةباغلا دسأو « 445/١ ةباحصلا ةفرعم - 4

 نوكسو ةلمهملا نيعلا مضب وهف « ركسع امأ « ةلمهم اهدعب ءارلا نوكسو هلوأ رسكب - حربو
 . 775/١ لامكألا يف الوكام نبا هطبض اذك « اهدعب فاكلا مضو ةلمهملا نيسلا

 اما ك



 ءاتلا باب

 ا ١ يراّدلا سوأ نب ميمت - 0

 نب َعاَرَد نب ةكذج نب داوس نب با :ليقو ( ةميذج نب ديوس نب ةجراتخ نبا

 عضم م مع

 « أبس نب ورمع نب يدع نب مُحْل نب راَمْنأ نب بيبح نب ءىاه نب راّدلا نب يدَع

 'ملسم نب ليبحرش هاّنكو « قاحسإ نب دّمحُم هبسن « ةّيقر ابأ نكي

 " ةساّسسْجلا ثيدح هلي بلا هنع ىور

 ان ُمالّسلا هيلع ّينلا ةعطقأو « نيطْمسلف َلَرَ

 تعم :لوقي ٠ يروألا ساتع تمعن :لرق (« بوقعي نب دّمحُم تعمس

 ةّيقر ةر ابأ نكي يرادلا ميمت :لوقي ( نيعم نب ىيي

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو ع 7514/١ يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو « 6/0 يناثملاو داحآلا ١-

 ع 505/١ ةباغلا دسأو 219/١ باعيتسإلاو « 444/١ ةباحصلا ةفرعمو © 0

 . 1١//51”7 ةباصإلاو

 . هثيدحو « هريغو ميمت نع يوري « يعبات « يماشلا ٍنتالوخلا دماح نب ملسم نب ليبحرش وه -؟

 . يئاسنلا الا ةعبرألا نئنسلا يف

 جيرختم تركذ دقو « مهريغو دمحأو ةعبرألا ننسلا باحصأو « (59547) ملسم هاور -»

 . تئش نا هرظناف 2« ١4ص قاحسإ نب لبنحل نتفلا باتك ةيشاح يف ليصفتلاب ثيدحلا

 لضافلا ةياور نم وأ « رغاصألا نع رباكألا ةياور نم نيئّدحْملا دنع دعت ميمت نع هلي يبلا ةياورو

 . ميمث بقانم نم دعي اذهو « لوضفملا نع

 0 يرودلا ةياور ( نيعم نب ىيي خيرات - 5



 يل ميلع نب نإ ن : را انثدح :لاق « َناَذَمَك ناذّمطلا ديبع مب ١ ٠ ١ب .مح لا دبع انربخأ

 دبع انثدح :لاق « ١بوقعي نب قيتع انثدح :لاق « ليزيد نب نيسحلا نب ميهاربإ

 نأ « هّدج نع « هيبأ نع « مْرَح نب ورمع نب دّمحُم نب ركب يبأ نب كلملا

 :لاق « مْرَح نب ورمع
 اذه « ميحرلا نمحرلا هللا مسب :بتكو « يراذلا ميت هي ّيبلا َّمطَقَأ

 اهتيرق نويع هل نأ « يارّدلا سوأ نب ميمتل ّيبلا هللا لوسر دّمحُم نم باتك

 ( هدعب نم هبقعلو ,اهقروو 'اهّطاَبْنأو ' [اهُموُركو] اهُؤاَمو اهليَجو اهّلْهَس اهلك

 مهنم َدخأ وأ « مهّمْلُظ َدارأ مف « مْلُظب هيلع ٌلخْدُيالو , ؟ ٌدَحَأ اهيف هقاَحْيال

 . * هنع هللا يضر ىلع بتكو , نيعمجأ ساّنلاو ةكئالملاو هللا ةَنْعَل هيلع نِإف

 , رسب نب ميهاربإ نب دمحأ انثدح :لاق . يقشمّدلا بوقعي نب يلع انربخأ

 ءهيبأ نع « يراّدلا ةبقع نب دمحم نع « حور نب ديزي نب دمحأ انثدح :لاق

 . ةّيقر ابأاي :هل انلقف « يراّدلا ميم انيتأ :لاق « هدج نع

 بويأنب هللا دبع انثدح :لاق , دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 نع « حلاص يبأ نب ليهس نع « ةنييع نب نايفس انثدح :لاق « يمرَخملا

 :يراّدلا ميمت نع « ديزي نب ءاطع

 ١- تاقثلاو 2 545/17 ليدعتلاو حرجلا :رظني « ةقث وهو « يندملا يدسألا وه 5717/8 .

 أطخ وهو «اهومركو :لصألا يف -؟ .
 . 8948/9 طيسولا مجعملا « اهرفح دنع رئبلا ءام نم جرخيام لوأ :طبنلا -#

 اما طيسولا مجعملا « هسفنل دحأ اهيعديو همصاخيال يأ « دحأ هقاحبال -4

 . هب بوقعي نب قيتع ىلا هدانسإب « ”16/15 قشمد خيرات ْف ركاسع نبا هاور -ه

 "ا



 -. م
- 

 لوسراي نمل :انلق « ةحيصُنلا ُنيّدلا « ةحيصُنلا ٌنيّدلا :لاق هو بلا هب ْعْلْي

 . ١ َمِهتّماَعو « َنيملثسملا ةمئألو «.[هلوسرلو] « هباتكلو « هلل :لاق ؟ هللا

 :لاق « زيزعلا دبع نب يلع انثدح :لاق , عماج نب ميهاربإ نب دمحأ انربخأ

 رانيد نب ورمع ناك :لاق « نايفس انثدح :لاق « "ليعامسإ نب قاحسإ انثدح

 لاق - ديزي نب ءاطع نع ء حلاص يبأ نع « ميكَح نب عاقعقلا نع انثدح

 « رانيد نب ورمع هانثّدح ًائيدَح َكيبَأ "رم ُتعمس :تلقف « اليهس تيقلف :نايفس

 نب ءاطع :يبأ هنع ثدح يذلا نم هتعمس :لاقف « حلاص يبأ نع « عاقعقلا نع

 :يراّدلا ميمت نع « ديزي

 2 ةحيصُنلا نيل :لاق 2 8 ىبللا نع

 مم رو
 . هوُحَن رك م 00

 ءبيَهُؤو « نامثع نب كاحضلاو « يروتثلاو « سنأ نب كلامو « يراصنألا

 . : : ِ 0 : م
 .  مهريغو ( دلاخو ( ريرجو «( ريهزو « رفعج نب لدمحمو

 حلاص يبأ نب ليهس نع ةنييع نب نايفس ثيدح نم « 7١7/4 دمحأو « (85) ملسم هاور ١-

 . نيردصملا نيذه نم هتكر دتساو « لصألا نم طقس نيتفوقعملا نيب امو « هب

 . هريغو دمحأ مامإلا خيش « يناقلاطلا وه -؟
 عماجللا دنسملاو ع 8/5-4 ةرهملا فاحتإو 2 55/5-54 ناربطلل ريبكلا مجعملا :رظني -#

. 



 و 2 7

 ١ يعاّرخلا ديسأ نب ميم -848

 دمحم هلاق « ةكم لَن , " مّرحلا باَّصْنَأ هل دحُي مالسلا هيلع يبنلا هنعب

 . " يدقاولا دعس نب

 . سابع نب هللا دبع :هنع ىور

 نب دّمحُم انثدح :لاق « فاحصلا ميهاربإ نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ
 2 2 8 كه
 دبع انثدح :لاق « يرهزلا دّمحُم نب بوقعي انثدح :لاق « ديلولا نب ةملسم

 هللا ديبع نع « يرهزلا نع « *”زيزعلا دبع نب دمحم نع « ؟نارمع نب زيزعلا 0 2 2

 :لاق « سابع نبا نع 2 هللا دبع نب

 دق , امانصأ افينو ةئامثلث تيبلا لْوَح دحّوف ةكم حتف ماع ُوُدَو يبلا لد ع 2 و 8 هم - 007 ًّ - درو

 هك آَج َلُقَو » :لوقيو « هدّي يف بيضقب اهيلإ ٌريشُي لعجف « صاصّرلاب ْتدَّدش

 ١- ةباحصلا ةفرعم ١/ » 4559ةباغلا دسأو ١/ » 508ةباصإلاو ١//51” .

 ةطاحإ تاهجلا عيِمُج نم مرحلاب طيحت باصنألا هذهو « مرحلا دودح يه مرحلا باصنأ -؟
 « قباسلا نع قحاللا اهددجي , ةكم يماقإ دنع اهنم ريثك ىلع تفقو دقو « مصعملاب راوسلا

 فيرشلا يكمل مرحلا هباتك يف شيهد نب كلملا دبع روتكدلا خيشلا ليصفتلاب اهنع ثدحتو
 . لاخلا اذه يف ةيناديمو ةيخيرات ةسارد لوأ يهو « هب ةطيحلا مالعألاو

 . 598/5 ىربكلا دعس نبا تاقبط -*

 . يذمرتلا هل ىور « ثيدحلا فيعض وهو « تباث يبأ نباب فورعملا « يرهزلا وه -4

 « فيعض وهو « يرهزلا يشرقلا فوع نب نمحرلا دبع نب رمع نب زيزعلا دبع نب دّمحُم وه -ه
 . 7/4 ليدعتلاو حرجلا يف امك

 لما



 ُهاَمَعل عقو الإ مص هجو ىلا ٌريشي الف ' 4 اَقوُهَر ناك َلِطَبْلآ نإ "هلطَبْلا َقَهَرَو ٌقَحْلأ

 . هول عقَو آلإ هاَعق ىلا ٌريشيالو
 :يعاّرخلا ديسأ نب ميمت لاقف مما ل 00

 "9 7 ير ةامضاو قلد قدمد < 5 م

 باّتكلا وَجرَي ْنَمل ملعو ربتعم مانصالا يفو

 هللاو «بوقعي هب درفت « هحولا اذه نم الإ فرعُيال ُبيرغ ثيدح اذه

 . ” ملعأ

 ' ملغ ينب ىلوم ميم
 « كي هللا لوسر عم أرد دهش « ةثراح نب سوألا نب ب كلام نب ملّسلا نبا

 ١ يرهُلاو ورع هلاق

 ١- :ةيآلا «ءارسألا ةروس ١

  -1رطشلا يف ءاجو « هب يرهزلا ىلا هدانسإب « 57/4 قاحسإ نبا ةريس ف ماشه نبا هاور

 اباقعلا وأ باوثلا وجري نمل) :ميمت رعش نم يناثلا ( .

 هب هيبأ نع ساّبع نب هللا دبع نب يلع ىلا هدانسإب 1/1-77/ه ةوبنلا لئالد يف يقهيبلا هاورو .

 يراخبلا هاور « دوعسم نبا ثيدح نم دهاش ثيدحللو ) )175١1ع (7789) ملسمو ؛

 يذمرتلاو )75١55( .

 او رذنملا نباو ريرج نباو يئاسنلاو ةبيش يبأ نبا ىلا "74/ه روشنملا ردلا يف يطويسلا هازعو
 هيودرم .

 . هدنم نبا لوق ةباصإلا يف رجح نبا لقن -#
 . بيرقتلا يف رجح نبا لاق امك ءافعضلا نع ةياورلاو

 مالا ةباصإلاو « ؟هه/١ ةباغلا دسأو 2 457/١ ةباحصلا ةفرعم - 5

 مهولا ريثك يرهزلا دمحم نب بوقعيو :تلق

 ندرح



 انثدح :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 :لاق « قاحسإ نبا نع « سنوي

 . ' ملغ نب ىلوم ميم :مّنَغ ينَب ْنم كي هللا لوُسَر عم ًارْدَب َدِهَش نمو
 :لاق « ناميلس نب رفعج انثدح :لاق « قاحسإ نب دمحأ نب يلع انثدحو

 لاق :لاق « ةبقع نب ىسوم نع « حيّلُف نبا نع «رذنملا نب ميهاربإ انثدح

 :يرهُزلا باهش نبا

 . " ملغ نب ىلْوَم ميمت :مْلَع ين نم دي هللا لوسر عم ادب دهش نّممو
 " ديز نب ميمت -5

 . يراصنألا يزاملا ديز نب هللا دبع وخأ

 . ةنيدملا لهأ يف هداّدع ( ميمت نب داّبع :هنع ىور

 « بويأ نب ىيي انثدح:لاق ءرصمن يدادْعَبلا رفعج نب هللا دبع انربخأ

 ء دعس نب ماشه نع « دعس نب ثيللا انثدح :لاق يكب نب ىيجحي انثدح :لاق

 :هّمعو هيبأ نع « ميمت نب دابع نع « باهش نبا نع
 ىلع هيلُجر ىدحإ اعفاَر « هرهظ ىلع اعجّطْنضُم لَو هللا َلوُسَر ايأر امهنأ

 ١- ماشه نبا ةريس ١/719 .

 حيلف نب دّمحُم ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ميعُت وبأو « 51/7 ريبكلا مجعملا يف يتاربطلا هاور -؟

 اهب .

 #»- يناثملاو داحآلا  » 7٠١4/4يوَعَّبلل ةباحصلا مجعمو ١/ » 5078عناق نبال ةباحصلا مجعمو

  » 9ةباحصلا ةفرعمو ١/ » 457باعيتسإلاو ١/ » 198ةباغلادسأو ١/ 808ع

 ةباصإلاو 70/0/1١ .



 ىرخألا ١ .

 . هولا اذه نم الإ ُفرعُيال « يرهُرلا ثيدح نم ٌبيرغ ثيدح اذه

 ءةّرسسم يبأ نب ىجي وبأ انثدح :لاق « دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 يبأ نع « بويأ يبأ نب ديعس نع « ءىرقملا ديزي نب هللا دبع انثدح :لاق

 :لاق « هيبأ نع ( ميمت نب داّبع نع « دوسألا

 . " هيَلْخِر ىلع ءاملاب حّسّمو أاّضَوت لي يبلا تيأر
 . ”" هجولا اذه نم الإ فرعُيأل «دانسإلا اذهب ٌبيرَع ثيدح اذه

 نب دّمحُم انثدح :لاق « يدادْعَبلا هللا دبع نب دّمحُم نب دمحم انثدح

 :ح ع يبأ انثدح :لاق , دلاخ نب ورمع

 ١- هب ريكب نب ىيحب قيرط نم « مجعملا يف عناق نبا هاور .

 دابع نع ديببل نب دومحم نع يرهزلا ىلا هدانسب « 7717/4 راثآلا ناعم حرش يف يواحطلا هاورو

 هب هيبأ نع ميت نب .

 ءه./؟ يئاسنلاو ,«(55483) يذمرتلاو « )97١"( ملسمو ,« (2017) يراخْبلا هاورو
 149/5 ةرهملا فاحتا :رظناو . هب همع نع ميمت نب دابع نع يرهزلا ىلا هدانسإب ء ”8/4 دمحأو

 794/8 عماجلا دنسملاو ؛

 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف يوغبلاو « ( )70١1 ةعيزخن نباو « 10/4 دمحأ هاور -1

 . هب ءىرقملا ديزي نب هللا دبع ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو ©« 5

 نع ديز نب هللا دبع همع نع ميمت نب دابع ثدحي امنإو :لاقف « مجعملا يف يرغبلا لاق اذكو -*
 . 6 يبا

 نددت



 :لاق ءدواد نب مادقم انثدح :لاق « ةبتع نب نسحلا نب دمحأ انثدحو

 ميمت نب داّبع نع ع دوسألا ىبأ نع « ةعيهل نبا انثدح :الاق 2 ١دسأ انثدح

 :هيبأ نع 2, نزاملا

 ءال :لاقف « َثَدْحَأ هّنأك ةالّصلا يف ٌدِحَي لُخَّرلا نَع لئسو هي ّيبلا ٌعمّس
 "6 - - هم سا هام 2

 . هجولا اذه نم الإ فرعُيال ُبيرغ

 " يوّدَعلا ةعافر وبأ ديسأ نب ميم - 5

 . ةرصبلا لهأ ف هدادع

 . مّيْشأ نب ةلصو « لاله نب ديّمَح :هنع ىور

 . امهنع هللا يضر ةرمّس نب نمح رلا دبع عم « ناتسجسب يفون .حرا اة 5500 9

 دواد وبأ هل ىور « ةنسلا دسأ :هل لاقيو « يرصملا يومألا يشرقلا ىسوم نب دسأ وه ١-
 . يئاسنلاو

 نباو « 948/١ يئاسنلاو © (175) دواد وبأو ( (010) ملسمو « )١915( يراخُبلا هاور -؟
 :رظنيو . هب همع نع ميمت نب دابع نع يرهزلا ىلا مهدانسإب . 40/4 دمحأو « (901) ةجام
 1 . 515/5 ةرهملا فاحتإ

 ةباحصلا ةفرعمو « ١١7/١ عناق نبال ةباحصلا مجعمو 2 774/١ يرَمَّبلل ةباحصلا مجعم -9

 . 751/١ ةباصإلاو « 588/1١ ةباغلا دسأو ١914/١« باعيتسإلاو « 0١

 يف عقت ةنيدم هذه - ىرعخألا نيسلا نوكسو ( ميجلاو ةلمهملا نيسلا رسكب - ناتسجس -4
 ناريإ نيب مويلا عقتو « برغلا ةيحان نم نامركو سراف ميلقإ نيبو اهنيب « ةاره بونح
 باسنألا :رظني « يرجسو ناتسجس :اهيلا ةبسنلاو « ناتسس :نآلا اهيلع قلطيو ( ناتسناغفأو
 . ”077ص ةيقرشلا ةفالخلا نادلبو 2 »/١1٠0 نادلبلا مجعمو 2 7505و« فقد
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 نب سابع انثدح :لاق « يروباسُينلا رهاط وبأ نسحلا نب دّمحُم انربخأ

 :لاق «دوسألا يبأ نب ركب وبأ انثدح :لاق « يروُدلا دَّمحُم

 سايإ نب ميم هما يوَدَعلا ةعافر وبأ

 . ديسأ نب ميمُت وه :الاقف  دمحأو ىجي هفلاخو

 . كلذب امهنع ةمئي يبأ نبا نع « ةزاحإ بلح نب مشيا هانربخأ
 انثدح :لاق « ىراَخُبب ٍناَحّروحلا رهزألا نب دّمحُم نب دّمحُم انربخأ

 «مساقلا نب مشاه رضنلا وبأ انثدح :لاق « ةماسأ يبأ نب دِّمحُم نب ثراحلا

 ةعافر يبأ نع « لاله نب ديمُح نع « ةريغملا نب ناميلس انثدح :لاق

 :لاق « يوذدعلا

هيد نع لأسي ًءاح ْبِِرَع جر :تلقف « بطخي وهو لي ّيبلا ُتيتأ
 ؛ 

 همئاوق بل يسكب ينأ مث « هتيطخ كرت « مالسلا هيلع بلا يلع لبقأف

 . ” لحو رع هللا همَلَع امم يملي َلعَج هن ( لي بلا َدعقف 207 ٌديدح

 (اديدح همئاوق) بسنو « ناتطقن اهقوف ءاتلاب (تلخ) مهضعب هاور :دسألا يف ريثألا نبا لاق ١-

 :بلخلاو « ديدحو همئاوق عفرو « ةدحوم ءاب هرخخآو ( ءاخلا مضب (بلخ) هاور نم مهنمو «

 . فيللا

 يبأ نبا هاورو 7١/7: ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاقو « (تبسح):ملسم حيحص يف ءاجو

 لاقو « (تبسح) ئعمب وهو ( ماللا نوكسو ءاخلا رسكب (تلخ ) ملسم حيحص ريغ يف ةمثيخ

 ةبيتق نبا باتك فو « نيتمجعملا نيشلاو ءاخلاب (بشح) ءاذحلا نبا ةحخسن يف عقوو :يضاقلا

 « فيحصت اصهالكو « فيللاب هرسفو «ةدحومءاب هرعخآو ءاخلا مضب (بلح)

 ٠ ةدمتعملا بتكلا نم هريغو ملسم خسن يف امك « تننظ نعم « (تبسح):باوصلاو

 يف يناربطلاو «يوغبلاو «م0٠/ه دمحأو ,؟/4 يئاسنلاو « )١500( ملسم هاور -

 . هب ةريغملا نب ناميلس ىلا مهدانسإب مهلك ع ةفرعملا يف ميَعُت وبأو ءه٠/9 ريبكلا مجعملا

 نسبت



 ”١- يملسألا سوأ وبأ رْجُح نب ميم ١

 دعس نب دّمحُم ُهلاق « مّلْسَأ اَدَلب' تاوذخلاو ٍجْرَعلا ةيحانب لرتي ناك ” 2

 هيف مهوو ٠ رْجُح نب هللا دبع نب سوأ نب كلام نب سايإ ىورام :باوصلاو «
 ش :لاق « سوأ هّدح نع « هيبأ نع

 < مي 5 و 2 7 مث م داع هَ 20

 . هالْوَم ادوعسُم ُهَعَم ثعَب هب هلو يبلا رم امل

 ؛ يراصنألا ماّمْخحلا نب ميم -" 4 1 13

 للا ٍلِمَِس ىف ُلَمقُي نَمِل اوُلوُقَت اَلَو » :هباحصأ فو تلزن هيفو ٠ ٍرْدَبِب لتق
 ٠ م« تروم

 ديَّمُح نب دماح نب دّمحُم انثدح:لاق « ورمع نب ليعامسإ انربخأ

 , ناورم نب دّمحُم انثدح :لاق « قاحسإ نب يلع انثدح :لاق . يددقرمّسلا
 :لاق هنأ « ساّبع نبا نع « حلاص يبأ نع « بئاسلا نب دّمحُم نع

 ةباصاإلاو « 7510/١ ةباغلا دسأو « ١985/١ باعيتسإلاو « 155/١ ةباحصلا ةفرعم ١- 3
 "ضل

 ىلع ةنيدملا بونج عقي « ةنيدملاو ةكم نيب عضوم - ءارلا نوكسو ةلمهملا حتفب -- جرعلا -؟
 :رظني « جرعلا نم برقلاب عضوم -كيرحتلاب - تاوذخلاو . ةنيدملا نم اليك ١١7 ةفاسم

 ةريسسلاو ةنسلا يف ةريثألا ملاعملاو , 77١ ص يراخُبلا حيحص يف اهركذ دراؤلا ةنكمألا مجعم

 . ١مكلكفص

 . 7١١/5 ىربكلا تاقبطلا -*

 . 3811/١ ةباصإلاو « 794/١ ةباغلا دسأو « 455/١ ةباحصلا ةفرعم -4

 . ١814 :ةيآلا « ةرقبلا ةروس -ه
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 نتت



 اولوَُت الو »:هريغ يفو تلزن هيفو « ردبب يراصنألا ماَمحلا نب ميم لق

 'ةيآلا . . . «ثومأ هَل ٍليِبَس ىف ُلَتَقُي نَمِل

 " ديزي نب ميت -5 1

 . لوهجم « ديز نبا :ليقو

 ْتِيّللا نب دّمحُم انثدح :لاق « ةّكم ةبيتق وبأ لضفلا نب , ملَس انربخأ

 ” يقرا حيلملا وبأ انثدح :لاق ١ نسحلا نب دلخم انثدح :لاق « يرهوجلا

 :لاق ( ديزي نب ميمت نع ( ؟ يفْحُجلا مشاه وبأ انثدح :لاق

 , مهب يْلَصُي نأ ًاذاَعُم َرمأ كي يلا ناكو « اورَفْسُأ دقو ءاّبُق َدِجْمَم اَنْلَخَد

 ” ثيدحلا ركذ مث

 . هجولا اذه نم الإ ثيدحلا اذه فرعي ال

 وه امنإو « هيف فحصو - ُهَدْنَم نبا هب ٍنيعيو - نيمهاولا ضعب هركذ :ةفرعملا يف ميَعُن وبأ لاق ١-

 مامحلا نب ريمع هنأ ريسلاو يزاغملا باحصأو ةاورلا نع تاياورلا تقفتاو « مامحلا نب ريمع

 ضعب هعبتو « يدسلا ناورم نب دّمحُم هم سلا ف فحص يذلاو :ريثألا نبا لاقو . يراصنألا

 . فيحصتلا اذه ىلع سانلا

 . 75/١ ةباصإلاو « 751/١ ةباغلا دسأو « 454/١ ةباحصلا ةفرعم -؟

 درفملا بدألا يف يراحُبْلاو ةجام نباو دواد وبأ هل ىور « ةقث وهو « رمع نب نسحلا وه -*

 . هركذ ادحأ دجأ ملو « هفرعأ مل -4

 هازعو .خلا . . . يرهوجلا ثيللا نب دّمحُم نع تُيدُح :لاق « ةفرعملا يف ميّعُت وبأ هاور -ه

 . ةبش نب رمعلو ُهَدْنَم نبال هازع دقف رجح نبا امأ « امهيلا ريثألا نبا

 ندرس



 ١ 4 هه 00 ًّي

 يدع نب سيق نب راعي نب ميمث ١1-
 ريبزلا نب ةورع ُهلاق « يزاّعملا يف ٌركذ هل « جرّزخلا نب ثراحلا نب نم

 . يرهزلاو «

 نب ورمع نب دمحم انثدح :لاق ( ةزمح نب هللا دبع نب دمحم انربخأ

 ع دلاح

 :ريبزلا

 نيب نم « يراصنألا يدع نب سيق نب راعي نب ميمت :اردب دهش نميف

 نب ةورع نع , دوسألا يبأ نع « ةعيهل نبا نع « يبأ انثدح :لاق

 . " هنع هللا يضر « جرزتملا نب ثراحلا

 " يراصنألا ةّمّصلا نب شارخ ىلوم ميه 37 ١-
 . يرهُلاو « ريبُرلا نب ٌةورُع هلاق « ًارْدَب دهش
 :لاق « ناميلس نب رفعج انثدح :لاق « قاحسإ نب دمحأ نب يلع انربخأ

 ةبقع نب ىسوم نع , حيّلف نب دّمحُم انثدح :لاق « رذنملا نب ميهاربإ انثدح

 . ؟ كلذب يرهُزلا نع «

 ةباصإلاو « 551/١ ةباغلا دسأو « ١97/١ باعيتسإلاو « 4501/١ ةباحصلا ةفرعم ١- 4

 ماا

 . هب ةعيطل نبا ىلا هدانسإب ع 5١/7 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -؟
 و 0 لاو رعم ةباصإلاو ع« 70/١ ةباغلا دسأو 2« ١914/١ باعيتسإلا ,4مه/١ ةباحصلا ةفرعم -7“ ِ

 0 ضل

 . هب حيلف نب دّمحُم ىلا هدانسإب « 571/7-77؟ يناربطلا هاور - 5



 ١ يفقثلا ةمّلّس نب نالّيَغ نب ميت -"8 1

 . َّحّص نإ عينَم نبا ُهلاق « كي يبلا دهع ىلع دلُو هنأ :َلاقُي

 " قّربلا ىسيع نب دّمحُم نب دمحأ انثدح :لاق « ناميلس نب ةمثيخ انربخأ

 :لاق « يفئاطلا ملسم نب دّمحُم انثدح :لاق « ”ةفيذح وبأ انثدح :لاق «

 ناليغ نب ميمت نع « هيبأ نع « يفقثلا ةملس نب ناليغ نب ميت نب لضفلا انئدح

 :لاق «

 «رخآ الُحَرو ةبعش نب ةريغملاو ٍبْرَح نب َنايفُس ابأ لو هللا لوسر ثعب

 :اولاق « فيقث ةيغاَط اورسكي نأ مّهرمأو « ديلولا نب دلاخ اّمإو « يراصنأ ام

 هللا دبْعُي يك ( مُهَتيِغاط ناك ثيح :لاق ؟ مهدّجسَم لعب نيأ « هللا لوسراي

 . ؟ دبعي ال ناك ثيح لجو زع

 . هجولا اذه نم الإ فرعيال ُبيرغ ثيدح اذه

 * يمُهّسلا يشّرقلا سيق نب ثراحلا نب ميت -8 1

 ع« 550/١ ةبياغلا دسأو « 40/١ ةباحصلا ةفرعمو « 1 عناق نبال ةباحصلا مجعم ١-

 . 71/5/1١ ةباصإلاو

 . 5017/1١ ريسلا :رظني « يضاقلا يدادْعَبلا قربلا ىسيع نب دّمحُم نب دمحأ وه -؟

 . هريغو يراخبلا خيش « يفوكلا يدهنلا دوعسم نب ىسوم وه -

 . هب ناميلس نب ةمثيخ قيرط نم « ةفرعملا يف ميَعُت وبأ هاور -4

 . (947) ةجام نباو 2 (450) دواد وبأ هاور « صاعلا يبأ نب نامثع ثيدح نم دهاش هلو

 ةباصإلاو 2 751ا//١ ةباغلا دسأو « 1١97/١ باعيتسإلاو « 4014/١ ةباحصلا ةفرعم -ه

. 

 نورا



 . هريغو ُيِرْهُرلا هلاق « ١ نيداَنْجَأ موي لتق
 نب ورمع نب دّمحُم انثدح :لاق « ةزمح نب هللا دبع نب دّمحُم انربخأ

 نب ةورصع نع ع دوسألا يبأ نع ( ةعيهل نبا نع « يبأ انثدح :لاق , دلاحخ

 : ريبّزلا

 يمهّسسلا يشرقلا سيق نب ثراحلا نب ميمت :نيداَنْخَ موي لتق نم ةيمست ف
١ 

 "ميم 9 1 ٠

 هنا :لاقي «أبَس ةصق ف نيصح نب ديزي :هثيدح ىور « بوسنم ريغ

 . حمصي الو « يراّدلا

 ْثيللا نع « ورمع يبأ نع « يطول ةدْجن نب باهولا دبع :هثيدح ىور

 :لاق « ميم نع « نيّصُح نب ديزي نع « ّيَلُع نب ىسوم نع « دعس نب

 . © ثيدَحلا ركَذو «ةأّرما وأ َناَك ٍلْجرأ أبس نع قي يلا لس
 نيملسملا نيب ةميظع ةعقو هب تناكو « ماشلاب عضوم « عمجلا وأ ةينثتلا ظفلب « نيدانجأ ١-

 يف ليلخلا لامعأ نم يقرشلا روجع ةيرق رهاظ يف مويلا عقيو « رمع نينمؤملا ريمأ ةفالخ يف مورلاو مى
 | . ١7ص ةريسلاو ةنسلا يف ةريثألا لاعملا: رظني « نيطسلف
 . هب ينارحلا دلاخ نب ورمع نب دمحم نع « 57/7 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -؟

 . 7841/١ ةباصإلاو « 5501/1١ ةباغلا دسأو « 458/١ ةباحصلا ةفرعم

 . ةقباسلا رداصملا يف هركذ ءاج -4

 ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلاو « (54174) دواد وبأ هاور « كيسم نب ةورف ثيدح نم دهاش هل
 . 599/12 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو ع 1١1/7 نيحورجملا يف ناّبح نباو 2«

 . 1475/5 مكاحلاو 3710/١, دمحأ هاور « ساّبع نبا ثيدح نم رخآ ادهاش هل نأ امك

 ندا



 نع « هيبأ نع « يلع نب ىسوم نع هريغ ىرو « لوهجب اذه ورمع وبأ

 . ١ ثيدحلا ركذ مث « أّبَس نع لي بلا لكس :لاق « يماّشلا نيّصُخلا نب ديزي

 " يمئشاهلا بلطملا دبع نب ساّبعلا نب ماك -

 . رفعج هنبا :هنع ىور

 :لاق « ديَرَم نب ديلولا نب ساّبعلا انثدح :لاق « ناميلس نب ةمثيحخ انربخأ

 روصنم نع « نمحررلا دبع نب نابيش نع « روباش نب بيعش نب دَّمحُم انربخأ

 7 1 ع نا 8 9 5

 نسب مامت نب رفعج نع « " دسأ نب ىلوم لقيّصلا يلع يبأ نع « رمتعملا نب

 هام 6 ىلع سه اس د ش 1س < هو هر < َ ذم
 قشأ نأ الؤل « اوكوَسَت « ؟ احلق يلع نولَخّدَت :لاق هنأ « دلي ّيبلا نع

 . * ةالّص لك دنع كاّوّسلاب مهرَمَأل يم

 ورسمع ابأ نا هلوق امهدحأ :نيهجو نم ْهَدْنَم نبا ىلع بقعت هيف :ةباصإلا يف رجح نبا لاق ١-

 دقف « حصيالو « يرادلا ميمت هنا لاقي هلوق :اهيناث « ريثك نب نامثع هنأ فرع دقف « لرهجم

 وه روكذملا ميمت هنوك ف حدقيال السرم يور هنوكو « يرادلا ميمت هنأ ةمثيخ يبأ نبا حرص

 . يرادلا

 ةباحصلا ةفرعمو « ١١7/١ عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 781/١ يوَعَبلل ةباحصلا مجعم -١؟

 . ”اله/١ ةباصإلاو 2 50/١ ةباغلا دسأو ءةه/١ باعيتسإلاو « 0١

 0311/7 نازيملا ناسل يف رجح نبا لاق امك ع لوهجم وهو -»

 . 7019/1 طيسولا مجعملا « ةرضح وأ ةرفصب نسلا ريغت « حلقلا :احلق -4

 .هب رمتعملا نب روصنم نع يروثلا ثيدح نم « 61١/؟ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هاور -ه

 هب روصنم نع نابيش قيرط نم « 74/1 ريبكلا مجعملا يق يناربطلا هاورو

 يع



 . " هوحن هداتسإب ءروصنم نع امهريغو اراّبألا صفح وبأو « ريرج هاور

 « سابع نب رفعج نع « ىلع يبأ نع « روصنم نع « نابيش نع :ليقو
 . سابع نع « سابع نبا نع

 يبأ نع « روصنم نع , رابألا صفح يبأ نع ع0 سنوي نب جيرس هاورو

 . * هوحن ساّبعلا نع « هيبأ نع « مات نب رفعج نع ٠ يلع
 4 ةديبُغ نب مات -5 ٠

 لل يبسلا عم رجاَه نّمم « ناَدْوُد نب منع نب نم « ةديبُع نب ريبرلا وأ

 1 ةنيدملا ىلا

 « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « فسوي نب بوقعي نب دمحم انربخأ

 :لاق « قاحسإ نب دّمحُم نع « ريكب نب سنوي انثدح :لاق

 ١- يذمرتلا ىوس نئسلا باحصأ هل ىور « نمحرلا دبع نب رمع وه .

 ريرج ثيدح نم ريبكلا يف يناربطلاو . مجعملا يف يوغبلاو « ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هاور -؟

 . هب روصنم نع

 نم ١45/١ كردتسملا يف مكاحلاو « ١47/١ راتسألا فشك يف امك « هدئسم يف رازبلا هاورو

 . هب رابألا صفح يبأ قيرط

 نم هاورو . هب سنوي نب جيرس نع مجعملا يف يوغبلاو 2 7١/١ هدنسم يف ىلعي وبأ هاور -#
 . 5914/8 يسدقملا يف ءايضلا :هقيرط

 اذه يف ةضراعتملا هحوألا ضعب ىلعي يبأ دنسم ققحم ركذ دقو « دانسإلا برطضم ثيدحلاو

 . تئش نا هيلا عجراف « ثيدحلا
 . 755/1١ ةباصإلاو « 584/١ ةباغلا دسأو 2 450/١ ةباحصلا ةفرعم -# 3 .

 نضر



 دق مالسإلا لهأ ناَدْوُد نب مْنَغ وُنِب تناكو « ًالاّسْرِإ نورحاّهملا مدق م

 نسب مامن مهئاّسن عم رَجاَم نّممف « كو هللا لوُسَر عم ةنيدملا ىلا 'اوبَعْوُأ
 ” مهنع هللا يضر ةديبُع نب ريبّرلا وأ « ةديبُع

 " ةبلعث نب بلتلا * ١-

 نب ورمع نب رْنَعلا نب بْعك نب رفْجُم نب فيخألا نب ةّيطع نب ةعيبر نبا

 حصأ لوألاو « بلثلا :لوقي ةبعُش ناكو « ةرصبلا نكس « * ماقله ابأ ( ميمت

 . ٠ "[مثيم] نب دمحأ انثدح :لاق « ةكمي فاّصخلا *[دمحأ] نب رفعج انربخأ

 :لوقي ميعُت ابأ تعمس :لاق

 . يربْتَعلا ةبلعث نب بلتلا :مالسلا هيلع يلا بحّص نمت ميمت نب نمو

 وه امنإو « ءاثلاب :لوقي ةبعش ناك :نيعم نب ىيِي نع ةمثيخ يبأ نبا لاق

 . ءاتلاب

 ١- طيسولا مجعملا « دحأ مهنم مهدلبب قبي مل يأ « اوبعوأ ٠١47/5

  -9ماشه نبا ةريس 81-480/7 .

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو معا يوّعبلل ةباحصلا مجعمو «© 4١١/7 ياثملاو داحآلا -

 7/١ ةباغلا دسأو ءدوال/١ باعيتسسإلاو « 451/١ ةباحصلا ةفرعمو © 59

 . 555/١ ةباصإلاو

 . 5875/528 لامكلا بيذمت :رظني « ماقلم :لاقيو -4

 . 7554/10 الوكام نبال لامكالا :رظناو « أطخ وهو « دّمحُم :لصألا يف -ه

 مدقتو « نيحورخملا يف ناّبح نبا هركذ « فيعض وهو «اطخ وهو « مثيهلا :لصألا يف ءاج -؟

 . هب فيرعتلا

 سضرخإ



 ١يربثتعلا ةَرْجَح نب بلاغ انثدح :لاق « ليعامسإ نب ىسوم ةملس وبأ انثدح

 :هثدح هيبأ نع « بلّنلا نب ماقله ئثدح :لاق

 وأ « كل نذأ اذإ :لاقف ( يل رفغتسا « هللا ّيِناي :لاق لي ّيبلا ىتأ هنأ

 مث « ههَْو ىلع هدي حّسَمف ِهَءاَج َّمُث ءهل يضقاَم ريَصق :لاق « كل َنذوُي نح

 . ' اثالث « همّحْراو هل ٌرَفغا ٌّمُهّللا :لاق

 اذمك ثيداحأ هلو « هجولا اذه نم الإ هنع ٌفرعُي ال ُبيرغ ثيدح اذه

 . دانسالا

 " ناهّيَتلا 44 ١-

 . رظن هثيدح دانسإ فو « لوهجب
 ( ديعس نب دمحم نب رفعج انثدح :لاق « كلام نب نسحلا نب رمع انربخأ

 نع « يفْخَلا ورمع هللا دبع وبأ انثدح :لاق « ميهاربإ نب لوّخحُم انثدح :لاق

 :هيبأ نع « يراصنألا ناهّيَتلا نب دعسأ ٍئثدح :لاق « ةقوُس نب دمحم

 . * هلق لثم ٌلاَقف « نذؤملا عمو قي هللا لور َعِمَس ل
 . هجولا اذه نم الإ فرعيال ٌُبيرغ ثيدح اذه

 ١- هننس ف دواد وبأ هثيدح ىورو « 709/10 تاقثلا ف ناّبح نبا هركذ .

 ىلا امهدانسإب « 57/7 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « ١5/١ ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هاور -؟

 . هب يكذوبتلا ليعامجإ نب ىسوم
 هيلي يذلاو روكذملا اذه معن وبأ لعج دقو . 7074/١ ةباصإلاو « 757/١ ةباغلا دسأ -

 . ةباصإلا يف رجح نبا ظفاحلا هيلع هرقأو « ىرت امك ْهَدْنم نبا امهنيب قرفو « ادحاو

 . هب كلام نب نسحلا نب رمع نع 4517/١ ةفرعملا يف ميَعُت وبأ هاور -4

 نورا



 ١ مثيهلا وبأ ناهُيَتلا ١- ه

 . أطخ وهو « ةباحصلا يف "نيطملا هركذ

 هللا دبع نب دّمحُم انثدح :لاق « يدرويبألا دعس دب دمحم انوبخأ

 نب دّمحُم لاق :لاق « ريكي نب سنوي نع « داّنه انثدح :لاق « يمرضحلا

 ناهّيَتلا نب مثيلا بأ نع « يميّتلا ثراحلا نب ميهاربإ نب دّمحُم نثدح :قاحسإ

 :هيبأ نع ؛

 ل هس :عركألا تريل ع لا ويش لو ا عيش
 عه

 زجتري لَرَتف « "كتاّيته

 ؛ هيبأ نع « مثيلا يأ نبا نع ُباوّصلاو ؛ طخ ثيدح اذه

 ١- عناق نبال ةباحصلا مجعم ١/ » 3ةباحصلا ةفرعمو ١/ » 4514ةباغلا دسأو ١/251

 ةباصإلاو ١/5/5

 ةنس يفوت « ةقثلا ظفاحلا مامإلا « نّيطع بلقملا « يفوكلا يمرضحلا هللا دبع نب دّمحُم وه -؟

 . 51/1 4 ءالبنلا مالعأ ريس :رظني 6« 17

 عمجب :رظني « نسحتستو فرطتست يتلا كتاملك نم :يأ « ءاي ديشتو نون حتفو ءاه مضب -*
 . ١ ا/ه//ه راونألا راخب

 داحآلا يف مصاع يبأ نباو ©« ٠٠١/4 ريبكلا خ خيراتلا يف يراخبلاو « 171/78 دمحأ هاور -4

 نب دّمحُم نع قاحسإ نب دّمحُم قيرط نم « ١7/4 نئسلا يف يقهيبلاو 2« ”57/4 يناثملاو

 . هب هيبأ نع رهد نب رصن نب مثيلا بأ نع يميتلا ميهاربإ

 ضو



  5 0مؤَتلا ١ 8

 بّرَعلا مالك نم عّجَس َرْعّشلا اذه نإ :لاق هّنَأ « لو ّيبلا نع « ناَخُد وبأ

 و 7-0010 .5 0 سس

 نع « يلهابلا دوعسم نب ليذه نع 34 قرزألا لضفلا نب سابعلا هاور

 .مهو وهو ؛ هَّذَج نع « هيبأ نع « مْوَتلا نب ناَحنُذ نب ةبعش

 ساّبعلا انثدح :لاق « " ةّيمأ وبأ انثدح :لاق « ميكَح نب ورمع وبأ انثدح

 . ؟ اذك

 ١- ةباحصلا ةفرعمو «© 0 عناق نبال ةباحصلا ةفزعم ١/ » 45ةباغلا دسأو 7539/١ا2

 ةباصإلاو 70/9/1١ .

 وار نع ازييمت © 545/١5 بيذهتلا يف يزملا هل مجرت « ثيدحلا كورتم لضفلا نب ساّبعلا -؟
 . رخآ

 . 931/1١8 ريسلا « ظفاحلا مامإلا « يسوسرطلا مث يدادْعَبلا ميهاربإ نب دمحم وه -#

 . هب ةيمأ يبأ نع ميَعُت وبأ هركذ -4

 قران



 ءاغلا باب

 ١ سام نب سيق نب تباث ١- ظ

 « جرّوقملا نب ثراحلا نب كلام نب سيقلا ءىرْما نب ريَهُز نب ةبلعث نبا

 . ةّنجلاب لي بلا هل َدهَشو « اديهَش 'ةماّمّيلاب لتق « دّمحُم ابأ نْكُي

 هللا يضر هونب سيقو « ليعامسإو « دّمحُمو « كلام نب سنأ :هنع ىور

 . مهنع
 انثدح :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق . بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 :لاق هنا « قاحسإ نب دّمحُم نع « ريكب نب سنوي

 سامه نب سيق نب تباث جرزخلا نب ثراحلا نب نم مث راصنألا نم دهشتسا

 . " ةماميلاب دهشتسا «

 ءزيزعلا دبع نب يلع انثدح :لاق « رهزألا نب دّمحُم نب دّمحُم انربخأ

 :سنأ نع « تباث نع « دامح انثدح :لاق « جاجح انثدح :لاق

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 585/١ يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو « 4517/* ىيناثملاو داحآلا ١-

 ءااله/١ ةباغلادسأو ء..0/5 باعيتسإلاو « 4514/١ ةباحصلا ةفرعمو ,«0 5

 . 3880/1١ ةباصإلاو

 ركب يبأ ةفالخ يف باذكلا ةمليسم لتق اهيفو «دحن دالب طسو يف ةعساو دالب « ةماميلا -؟

 يف اهركذ دراولا ةنكمألا مجعم :رظني « ةونع ديلولا نب دلاخ اهحتفو 217 ةنس هنع هللا يضر

 . 1586ص يراخُبلا حيحص

 . هب قاحسإ نب دّمحُم ىلا هدانسإب « 575/8 كردتسملا يف مكاحلا هاور -#

 نسضرطلا



 :لاقف « هنافكأ سبلو 'طّنحت دقو « ةَماَمَيلا موي ءاج سيق نب تباث ن مسح

 أربأ نإ مهللا

 . لتقف َلَمَح َّمُث « ةعاس انئادعأ نيبو انَنيَب اول ؛

 يف يعرد نإ :لاقف « مئاّنلا ىَرَي اًميف لجر ةأرف « َقرَسَف ٌعّرد هل ناكو

 يرو دامو

 . * اياصولا اوذقنأو اهوُدَحَوف ٌعرّدلا بلطف « اذك ناكَم يف رذق

 نع .بويأ نع « ” عزاولا نب [هللا ديبعإ نع كراّبملا نبا ىورو ) عمم را 7
 . اذه نم متأ « كلام نب سنأ نع « هللا دبع نب ةماّمُث هارآ « سنأ نب ضعب

 َ ؛؟ يراصنألا ءاروُغَر نب شقو نب تبا 1 1

 . امي لتقو « دخأ ىلا و يبنلا عم جّرَخ

 ١- طيسولا مجعملا « ةصاخ مهماسحأو ىتوملا نافكأل بيطلا نم طلخيام :طونحلا ١/7١5 .

 يف مين وبأو 2 5708/9 كردتسملا يف مكاحلاو « 55/7 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -؟

 هب ةملس نب دامح ىلا مهدانسإب 2 ةفرعملا . ١

 عمجملا يف يمئيهلا لاقو 9/ :175١عردلا ةصق ريغ حيحصلا يف وه .

 يراخبلا حيحص يف ثيدحلا رظناو )1815( .

 *- يذمرتلاهل ىور ء« يرصب عزاولا نب هللا ديبعو ءأط وهو 2 هللا دبع لصألا يف

 يئاسنلاو .

  -4ةباحصلا ةفرعم ١/ » 45باعيتسإلاو ١/ » 784ةباغلا دسأو ١/. »78ةباصإلاو

 . "و1/1

 . ءاروعز نب ةبغُر نب شقو نب تباث :حيحصلاو : ميعُن وبأو ُهَدْنَم نبا هبسن اذك :ريثألا نبا لاق

 انورحي



 « قاحسإ نبا نع « يبأ انثدح :لاق « مزاح نب ريرج نب بُهَو انثدح :لاق «

 :ح

 :لاق ء رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « بوقعي نب دّمحُم انثدحو

 نع ( ةداتق نب رمع نب مصاع ئثدح :لاق « قاحسإ نبا نع 2« سنوي انثدح

 :لاق : ديبل نب دومحم

 ء همام مك مم دعا اظا # عل ل نر 2

 وبأ ناميلا وهو « رباج نب ليسح عفر دحأ ىلا و هللا لوسر جرح امل

 لاقف « نايّبِصلاو ءاسّنلا عم 'ماطآلا يف ءاروُعَر نب شقَو نب تباثو « ةفيذح

 الإ ُنحنام « هللاو ؟ رظتنتام « َكل ابأال :ناريبك ناَخُيش امهو - هبحاّصل امهدحأ

 انقزرُي نأ هللا لعلف « هللا لوُسَرِب انقَحَلَف انفاّيسأ انْذَححَأ ولف « " ًادغ وأ ٌمويلا ةماه

 نب تباث اّمأف « سانلا ةيحات يف الََد ىَّنح البقأ ّمُث امهفاّينمأ اذَحَأف « َةداهّشلا

 ملو َنيمللسملا ٌفايسأ هيلع ْتقتلاف ةفيذُح وبأ اًّمأو «نوكرشملاا هّلَبَقَف شَقَو

 . ” لك هللا لوسر ُاَدَوَق « هوُفرْعَي

 . 1 طيسولا مجعملا « نصحلا :ماطآلا ١-

 نم امهبرق ةدش نع ةيانك كلذو « ادغ وأ مويلا ناتومب امهنأ ناديري « ادغ وأ مويلا ةماه -؟

 )4١( مقر ةمجرتلا ةيشاح يف اضيأ كلذ تركذ دقو « امهماسجأ فعضو امهرامعأ لوطل توملا

 . 55/9-77 ماشه نبا هنع هلقن « هب رمع نب مصاع نع قاحسإ نبا هاور -#

 نضل



 ١ ماَذُج نب ةعيدو نب تباث -48 ظ

 دعس ابأ نيكي «٠ فوع نب ورمع نب نم « كلام نب ديز نب ةّيم نب دحأ
 نب دّمحُم لاق اذكه « ةنيدملا لهأ يف ُهدادع « نيقفانملا نم هوبأ ناكو «

 . ؟ كلذب دعس

 يراصنألا ةعيدو نب ديزي نب تباث - ٠ ظ

 . دعس نب دّمحم هلاق « ديز نب تباث :ليقو « ةفوكلا لزن « ةبحص هل

 . يحْلَبلا دعس نب رماعو « بهو نب ديزو « ِبزاَع نب ءاَرَبلا :هنع ىور

 . امهنيب دعس نب دّمحُم قّرفو « لوألا وهو
 « يشاقّرلا دّمحُم نب كلملا دبع انثدح :لاق « ناميلس نب ةمثيخ انربخأ

 :ح « رمع نب رشب انثدح :لاق

 ىحي انثدح :الاق « بوقعي نب دّمحُمو « دايز نب دّمحُم نب دمحأ انثدحو

 :ح « ءاطع نب باهولا دبع انثدح :لاق « رفعج نب

 غياصلا دّمحُم نب رفعحج انثدح :لاق ( ميهاربا نب دّمحُم نب دمحأ انثدحو

 :ح « نافع انثدح :لاق 2

 ةباحصلا ةفرعمو « ١١17/١ عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 407/١ يوَعَبلل ةباحصلا مجعم ١-

 . "94و 2 ١//791 ةباصإلاو « 77/9/1١ ةباغلا دسأو . 508/١ باعيتسإلاو ؛«؛ 0١

 « هدج ىلا بسنو « ةمداقلا ةمجرتلا يف آلا « يراصنألا ورمع نب ةعيدو نب ديزي نب تباث وهو
 نألو « امهبسن فالتخال نانا امهنأ حجر رجح نبا ظفاحلا نأ الا « هريغو ُهَدْنَم نبا لاق امك
 . همأل مسا ةعيدوف كاذ امأ «اذه دلاو ةعيدو نأ رهاظلا

 . 57/59 2 ”ا/9/4 دعس نبا تاقبط -؟

 نورا



 :اولاق « رضنلا وبأ انثدح :لاق « ١نسحلا انثدح :لاق « ةمثيخ انثدحو

 نع « بزاع نب ءاَّرَبلا نع « بهو نب ديز نع , مكحلا نع « ةبعش انربحا

 ل # ل 0000 0 يدر مث

 :لاقف « بضب هو هللا لوسر ّىتأ

 . " ةفيذح نع « بهو نب ديز نع « نيصح نع هريغو ةبعش هاور

 . ةعيدو نب تباث نع ( ديز نع « نيصح نع ةعامج هاورو

 نب ديزي نب تباث نع ( ديز نع « نيصح نع :؟ يزاّرلا رفعج وبأ لاقو

 . ةعيدو

 نب تباث نع « بهو نب ديز نع « تباث نب يدع نع « ةبعش هاورو

 . ةعيدو

 ١- مساقلا نب مشاه وه رضنلا وبأو « مركم نب نسحلا وه .
 يف يناربطلاو « مجعملا يف يوغبلاو « 47/؟ هدنسم يف يسلايطلاو 2 750/4 دمحأ هاور -؟

 ةبيتع نب مكحلا نع جاجحلا نب ةبعش ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وباو « 0/7 ريبكلا مجعملا

 . هب

 جرح دقف « يسلايطلا دنسم رظنيو ؛« 98 يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا هححص ثيدحلاو

 . تعش نا هيلا عجراف « هقرط ىلع ملكتو « ثيدحلا ققحملا

 يف ميَعُن وبأ هاورو . هب ةبعش نع ملسم نب نافع نع ,« ”9./هو ,« 4 دمحأ هاور »م

 . هب ةبعش ىلإ ىلا هدانسإب ةفرعملا

 ةعبرألا هل ىور «ءىطخي قودص وهو « يْزَوْرَلا ناهام نب هللا دبع نب ىسيع وه -4

 . درفملا بدألا يف يراخُْبلاو

 نا



 نع « بهو نب ديز نع 2 تباث نب يدع نع ١ ةرامع نب نسحلا هاورو

 و١ م م مه 8 5 4

 . ةنسح نبا نع 2« بهو نب ديز نع « شمعألا هاورو

 "” يراصنألا تماّصلا نب تباث 0 0١-
- 

 3 هتيدح دانسإ يف ( نمح رلا دبع هنبا هنع ىور ( ةداّبغ وحأ هنأ :ل 1

 . فالتحا

 انثدح :لاق « يسوطلا رْضَنلا وبأ فسوي نب دَّمحُم نب دّمحُم انربخا

 يبأ نب ليعامسإو  ميرم يبأ نب ديعس انثدح :لاق « يمراّدلا ديعس نب نامثع

 هللا دبع انثدح :لاق ( "ةبيبح يبأ نب ليعامسإ نب ميهاربإ انتدح :الاق « سيّوأ

 عهد نع « هيبأ نع « َةداَبُع يخأ نبا تماّصلا نب تباث نب نمحرلا دبع نب

 :لاق

 هب اَقَتْلُم ءاسك يف؛ لّهشألا دبع نب دجسم يف يَلَصُي لي هللا لوسر تيأر

 ١ - دمحأ هاور ١9/4 « ناّبح نباو « 1917/5 راثآلا ناعم حرش يف يواحطلاو ١١//اء

 . هب ةنسح نب نمحرلا دبع نع ديز نع شمعألا ىلا مهدانسإب
 479/١ ةباحصلا ةفرعمو « ١79/١ عناق نبال ةباحصلا مجعمو 2 ١77/5 يناثملاو داحآلا -؟

 . 848/١ ةباصإلاو « 700/١ ةباغلا دسأو 25٠5/١ باعيتسإلاو ؛
 . ةجام نبا هل ىور « ثيدحلا فيعض وهو ( يندملا مهالوم يلهشألا وه -*

 لهشألا دبع نب دجسم 0١ ةفيرشلا ةنيدملا خيرات يف ةفيطللا ةفحتلا يف يواحخسلا لاق -4

 «ءمويلا فورعم حتفلا دجسم :تلق « ما!/5ةنس يروصنملا مغيض هددج « حتفلا دجسم دنع

 « علس لبج نم عفترم ىلع حتفلا دجسم عقيو « ةعبسلا دجاسملاب فرعت ىرخأ دجاسم هلوح ش



 . ' ضْرألا َدْرَب هيقي ؛
1 2 

2 5 

 . تبا نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع « سيوأ يبأ نبا نع ىورو

 نمح رلا دبع نع « ةبيبح يبأ نع « منرم يبأ نب ديعس نع ىور كلذكو

 . تباث نب نمحرلا دبع نب

 « هيبأ نع « تماصلا نب تباث نب نمحرلا دبع نع :ىسيع نب نعم لاقو

 . هّذج نع

 . '" نمح لا دبع نب نمح رلا دبع نع « ةبيبح يبَأ نبا نع :يدقاولا لاقو

 " ءاسْنَخ نب نامُعْنلا نب دلاخ نب تباث ١- ه9 1

 . ؟ ةماّمّيلاب لتقو «ارْدب َدِهَش هللا ميت نب نم

 انثدح :لاق ١ رابحلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « بوقعي نب دمحم انربخأ

 :قاحسإ نبا نع « ريكب نب سنوي

 ةريسلاو ةنسلا يف ةريثألا ملاعملا :رظني « بازحألا دجسم هل لاقيو « ناحطب يداو برغ

 . 7١/ص ةرونملا ةنيدملا يف ةيرثألا دجاسملاو « 75ص

 يف يناربطلاو © (5175) ةميزخ نباو « داحآلا يف مصاع يبأ نباو « )*٠١( ةجام نبا هاور ١-

 . هب ميرم يبأ نب ديعس ىلا مهدانسإب « ٠١8/6 ننسلا يف يقهيبلاو « 5 ريبكلا مجعملا

 . ةفرعملا يف ميَعُن وبأ قرطلا هذه ركذ -؟

 ةباصإلاو 2 553/١ ةباغلا دسأو 219/١ باعيتسإلاو « 470/١ ةباحصلا ةفرعم -#

 .3م ١

 « كلذك سيلو « هللا ميت يب ريغ منغ نب نأ نظ دق ُهَدْنَم نبا نأ كشالو :ريثألا نبا لاق - 4

 . ملا . . . هللا ميت وه راجنلاو « راجنلا نبا كلام نب وه امنغ ناف
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 . ١ نامعنلا نب دلاخ نب تباث :مْنَغ نب نم اردب دهش نم ةيمست ف

 . هللا ميت نب نم :يرهُزلا نع « ةبقع نب ىسوم لاقو
 :لاق «2 يدهم نب دمحأ انثدح :لاق « ميهاربا نب دمحم نب دمحأ انربخا

 :ةورع نع «دوسألا يبأ نع « ةعيل نبا نع « دلاخ نب ورمع انثدح
 نب نامعنلا نب دلاح نب تباث منغ نب نم ةماميلاب لتق نم ةيمست ف

 . ؟ءاسنخ

 :لاق « ناميلس نب رفعج انثدح :لاق « قاحسإ نب دمحأ نب يلع انربخأ

 «ةبقع نب ىسوم نع , حيلف نب دّمحُم انثدح :لاق « رذنملا نب ميهاربإ انثدح

 :باهش نبا نع

 ." هللا مْيَت ئب نم :لاقو ,قاحسإ نبا ثيدح وحن ركذ مث ءاردب دهش نميف

 ا ؛ يراصنألا ةفيلتخ نب كاحضلا نب تباث 6 ١-

 لي بلا يفوت . كاحضلا نب ةريّبُح يبأ وأ وه :ليقو « ديز ابأ نكي

 ١- ماشه نبا ةريس 349/9 ,

 هيبأ نع ينارحلا دلاخخ نب ورمع نب دمحم نع ع /1-8/ا//؟ ريبكلا مجعملا يف يتاربطلا هاور -؟

 هب .

 “- هب حيلف نب دّمحُم قيرط نم « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو 2748/7 مجعملا يق يناربطلا هاور .

 2 ١//4510 ةباحصلا ةفرعمو « 917/١ يوَعَّبلل ةباحصلا مجعمو « ١47/4 يناثملاو داحآلا -4
 ع

 . 941/1١” ةباصإلاو « 701١/١ ةباغلا دسأو 2 7٠85/١ باعيتسإلاو

 لماص نب دّمحُم روتكدلا قيقحت « ةباحصلا نم ةسماخلا ةقبطلا) ١14/7 ىربكلا تاقبطلا -ه

 . (يملسلا
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 هلو 2 2 هه -. 5

 . ١ مهو ةاَرأو , لَ يبلا عم ارْدَب دهش :يراخبلا لاقو

 نب تباث نع « ةبالق يبأ نع « "راوس نب ثعشأ نع « ثاّيغ نب صفح انثدح

 امك وهف ادّمَعَتُم ابذاك مالسإلا ىوس ةلع َفَلَح ْنَم لي هللا لوسر لاق

 . " لاق

 . ةبالق ا « بويأ نع « ثعشأ نع هريغو ءرهسم نبا هاور

 ع ب 0 َع 20 رك 0

 يلا نع « هللا دبع يلا نع « شمعألا نع «( هريغو ةيواعم وبا هاورو

 . ةبالق
1 1 0 0 

 . دلاخ نع ةعامجلاو يروثلا هاور « ءاذحلا دلاح وه :لاقيو

 ( ةبالق يبأ نع « امهريغو ريثك يبأ نب ىييو « بويأ :ثيدحلا اذه ىورو

 ركذ امنإ :لاقف ميَعُت وبأ هبقعتو :لاق مث « يراخُبلا لوقل ُهَدْنَم نبا ةياكح رجح نبا لقن ١-

 :هيف امناو « ريبكلا خيراتلا يف روكذملا يراخُبلا لوق دجأ مل :تلق « ةيبيدحلا دهش هنأ يراخُبلا

 نب ةريبج وبأ هوخأو « ةبحص هل « يبالكلا :مهضعب لاقو « يراصنألا كاحضلا نب تباث

 .3756/9؟ ريبكلا خيراتلا 2« كاحضلا

 دواد يبأ ىوس ةعبرألا هب جتحأ « فيعض وهو « راجنلا يدنكلا وه -؟

 مهدانسإب 2 مهريغو فق يناربطلاو غ(59١) ملسمو )١1/5(« يراخُبلا هاور ثيدحلا -»

 . هب يمرجلا ديز نب هللا دبع ةبالق يبأ ىلا
 . ةتسلا ةاور نم « يفوكلا رهسم نب يلع وه -4

 نات



 . دلاخ نع ةعامجلاو يروثلا هاور , ءاذجلا دلاخ وه :لاقيو

 0 الق يبأ نع « امهريغو ريثك يبأ نب ىييو « بويأ :ثيدحلا اذه ىورو

 . ١ همامتب رصتخم

 ”:لاق « دوعسم وبأ انثدح :لاق ( ةدنم نب ىبحي نب نمح رلا دبع انريخأ

 هللا دبع نع « ناّبيشلا نع « دايز نب دحاولا دبع نع « لاله نب ناّبح انثدح

 :لاق « بئاسلا نب

 نب تباث ئتدح :لاقف 34 ؟ةعرارملا نع ؛« لَقعُم نب هللا ديع تلأس

 :كاحضلا

 . ” هنع ىَهَن هلي يبلا نأ

 . ؟ يابيشلا نع « هريغو رهسم نب يلع هاورو

 © ِةّيمأ نب كاّحّضلا نب تباث 1 4 ١-

 عماجلا دنسملاو « 17/7 ةرهملا فاحتإو « يناربطلل ريبكلا مجعملا :يف قرطلا هذه جيرخت رظني ١-

 يا ف

 فلتخادقو « الثم عبرلا وأ اهنم جرخيام ثلث ىلع ضرألا ءارك ىلع قافتالا :ةعرازملا -؟

 ه٠١/1© دواد يبأ لح يف دوهجملا لذب :رظني « اهزاوج ىلا روهمجلا بهذو « اهيف فلسلا
 . هب دايز نب دحاولا دبع نع ملسم نب نافع نع « 77/4 دمحأ هاور -7

 هب رهسم نب يلع ىلا امهدانسإب « 7/7 يناربطلاو , (5850) ملسم هاور -4
 ت١ باعيتساإلاو ) 155/١ ةباحصلا ةفرعمو )0 4/١ ,١ عناق نبال ةباحصلا مجعم -ه
0 
 . 380/١ ةباصإلاو « 5/١/١ ةباغلا دسأو

 نيت



 « جرزلا نب فْوَع نب منغ نب ملاس نب كلام نب مّشُح نب ةبلعت نبا
 . ل هاو .
 . ثيدح هل فرعيالو 2 ١ يدقاّولا دعس نب دّمحُم هركذ

 ١ ساه َس . سلط ا

 حادحدلا نب تباث ١ هه 1

 « ضيحملا نع هلي ّىبلا لأس 2« يراصنألا ةحاَدحَد نب تباث :لاقيو

 0 0 ماقع ع 0 ا
 " 4« ضيِحَمْلا نَع كلكوُلَعَسَيَو » :ىلاعت هللا لزنأف

 ديعس وأ « ةمركع نع « ؟ دَّمحُم يبأ نب دّمحُم نع « قاحسإ نبا هاور

 تلزنف ( 8ك ّىبلا لأس ةحاَدحدلا نب تباث نا « سابع نبا نع ( *[ريبج] نب

 . ةيآلا هذه

 انثدح :لاق « يزاّرلا ىيي ىجي نب دّمحُم انئدح :لاق © كعس نب دّمحُم انربخأ

 . ' اذه قاحسإ نبا نع « ةملَس نع « يزاّرلا ورمع نب دّمحُم

 دمأ انثدح :الاق « يفوكلا يلع نب دّمحُمو « ناميلس نب ةمثيخ انربخأ

 نب نسح انثدح :لاق ع ىسوم نب هللا ديبع انئدح :لاق « ةزرغ يبأ نب مزاح نب

 :لاق « َةرمَس نب رباح نع ( كاّمس نع « حلاص

 لصفو « هلبق يذلاو يباحصلا اذه نيب طلخ ثدح دقو « ىربكلا تاقبطلا يف هدحأ مل ١-

 . ةقباسلا ةمجرتلا يف درو يذلا يباحصلا ةمجرت يف يملسلا روتكدلا باتكلا ققحم امهيف لوقلا

 ةباصإلاو , 7510/١ ةباغلا دسأو « 0/١” باعيتسإلاو « 477/١ ةباحصلا ةفرعم -؟

15/1 . 

 . 571 :ةيألا « ةرقبلا ةروس -»#

 . دواد وبأ هل ىور « لوهجب وهو « تباث نب ديز ىلوم يندملا يراصنألا وه -

 . أطح وهو « ديعس :لصألا يف -ه

 . هب قاحسإ نب دَّمحُم نع القن « ةفرعملا يف ميَعُب وبأ هركذ -5



 ٌلُحَر ىنتأ هنم انغَرف اًملف « راصنألا نم لُخَر حاَدْحّدلا نبا ىلع اَنيََْص

 . ' هيلع ٌمَحَر ىّتح  ُةبكرف « ناصح سرب يي هللا لوسر

 , دامح نب ورمع انثدح :لاق « ةزّرغ يبأ نب مزاح نب دمحأ انثدحو :لاق

 . طابسأ انربخأ :لاق

 نع ًاعيمج « سيق انثدح :لاق « ناسغ وبأ انثدحو :ةزّرغ يبأ نبا لاق

 . اذه برَح نب كامس

 " يراصنألا ديز نب تباثا -
 م ٍ

 ىلع نآرقلا َمّمَح يذلا « ديز ابأ نكي « جرّزخلا نب ثراحلا نب دحأ

 . ءاروُعَز نب سيق همسا :ليقو : لَو هللا لوسر دهع

 . امهنع هللا يضر « كلام نب سنأ :هنع ىور
 « روصنم نب دمحم انثدح :لاق « ثراحلا نب دمحم نب هللا دبع انربخأ

 :لاق ع دعس نب دمحم انثدح:لاق

 ديز يبأ نب ريشب نب تباث نب سوأ نب ديعس ينربخأ « يراصنألا ديز وبأو

 دحأوهو « جرزخلا نب ثراحلا ب نم ديز نب تباث ديز يبأ مسا :لاق «

 رمع ةفالخ يف كله « كي هللا لوسر دهع ىلع َنآرَقلا اوُعَمَج نيذلا ةتسلا

 ١ - ملسم هاور )١5٠05( 20يذمرتلاو « (911/8) دواد وبأو )٠١١7(« يئاسنلاو 2

 هب برح نب كام ىلا مهدانسإب مهلك وهو( 9.0/5 دمحأو .

 هل رخآ دنسم يف هلعلف , عوبطملا ةزرغ يبأ نبا دنسم يف ثيدحلا دحأ ملو .

 1١99/١( باعيتساإلاو « 4/4/١ ةباحصلا ةفرعمو « 105/١ يوَعَبلل ةباحصلا مجعم -؟
 . 384/١ ةباصإلاو 2 559/١ ةباغلا دسأو ِء



 مويلا َنفُد « ديز ابأ هللا كمحَر :لاقف « هرّبق ىلع ٌرَمُع فقوف « ةنيدملاب

 . ١ َةياَعر ضرألا لهأ ٌمظعأ
 « ىي نب دّمحُم نب ىحي انثدح :لاق «ذاعم نب دّمحُم نب ساّبعلا انربخأ

 :لاق « ةداتق نع « مامه انثدح :لاق « رمع نب صفح انثدح :لاق

 ,ةعيبرأ :لاق « كي هللا لوسر دهع ىلع َنآرَقلا عّمَج ْنّم :ًاسنأ تلأس

 " ديز وبأو «ٌديزو يبو « ذاعم :راصنألا نم مهلك

 :الاق « يرصبلا قاحسإ نب دّمحُمو « سنوي نب دّمحُم نب دّمحُم انثدح

 نب هللا دبع انثدح :لاق « دسأ نب ىلَعُم انثدح :لاق « دهف نب ميهاربإ انثدح

 :لاق « سنأ نع « َةَماَمُّتو تباث انثدح :لاق « ىثملا

 , ديزو « ذاعمو « ءادرّدلا وبأ :ةعبرأ ٌريغ نأرقلا عمجي ملو كلو يبلا تام

 . ' ديز وبأو

28 ِ : 
 . ؛؟ هوحن كلام نب سنأ نع « ةمامس نع « دقاو نب نيسح هاور

 .ةياعر لدب ةنامأ :امهيف نكلو « 775/١ ريسلا يف يبهذلا هركذو 271/17 ىربكلا تاقبطلا ١-

 ؛« 558/0 ىلعي وبأو 0717/5 دمحأو 5450(2) ملسمو « (000) يراخُبْلا هاور -؟
 . هب مامه ىلا مهدانسإب

 دري لو © سوألا نم ةعبرألا نأ سنأ دارم نوكي نأ لمتحي :1/9 يرابلا حتف يف رجح نبا لاق و

 اذه سنأ ثيدح نع باجأ ينالقابلا ركب ابأ يضاقلا نأ ركذ مث « نيرحاهملا نع كلذ يفن

 الا امب لزن يلا تاءارقلاو هوجولا عيمُج ىلع هعمجي مل دارملا :هلوق اهنمو « اهركذ مث « ةبوحأب

 . كيلوأ

 . هب دسأ نب ىلعم نع « (5.0) يراخُبلا هاور -#

 . هب دقاو نب نيسحلا ىلا هدانسإب « ةفرعملا يق ميعُت وبأ هاور -4



 ١ يراصنالا نالْجَعلا نب يدع نب ةبلعث نب مرفأ نب تباث ١- ه/

 . "؟رييزلا نب ةورع هلاق ٠ ًارْدَب َدهَش
 ( ميهاربا نب دمحم نب دمحأو « رذنملا نب

 يبأ نع 2( ورمع نب ةيواعم انثدح :لاق «رْصَتلا نب دمحأ نب دمحم انثدح :الاق

 م
 نع -ةّيفص يبأ نب تباث همساو - "يلاّمثلا َةَرْمَح يبأ نع « يراّرفلا قاحسإ د

 :لاق « ؛رَّسَيلا يبأ نع « دعجلا يبأ نب ملاس

 مرقأ نب تباث ىل اهعفد بيصأف « ةحاور نبا ىلا ةيارلا تعفد امل ٍِ 8 مكم ع ًِء 1 2 4 0 م

 .* ينم لاّتقلاب ٌملعأ تنأ :لاقف « ديلولا نب دلاخ ىلا ْتباث اهعفدف ٠ يراصنألا

 نب ثراحلا نب هللا دبع نع « يموزخملا نسحلا نب دمحم هاور

 :لاق « رمع نب هللا دبع نع ,5هيبأ نع «ليضف

 ةباصإلاو 2750/١ ةباغلا دسأو 2199/١ باعيتسإلاو « 4170/١ ةباحصلا ةفرعم ١-

 . "مل

 . /1//؟ ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -؟

 . يلع دنسم ف يئاسنلاو يذمرتلا هل ىور « ثيدحلا فيعض وهو -

 . يردب يباحص وهو « يراصنالا ورمع نب بعك وه -4
 نع مهس نب نمحرلا دبع نب دّمحُم قيرط نم 2 179/7 طسوألا مجعملا يف يناربطلا هاور -

 . هب يرازفلا ثراحلا نب دّمحُم نب ميهاربإ قاحسإ يبأ

 بيذه : رظني « رمع نبا كردي مل هنأ الا ( ةقث يعبات وهو « يمطخلا وه ليضف نب ثراحلا -5

 . ؟ا/٠/١1 لامكلا

 نتا



 ل
 . ' هوحن ثيدحلاو « ةتوُم موي نوملسملا مز ان 0 7

 " يراصنألا ةعافر نب تباث -

 . هلأسف هلي ًيبلا ىتأ

 « ديعس انربخأ :لاق « ءاطع نب باهولا دبع انثدح :لاق « رفعج نب ىيي انثدح

 :ةداتق نع

 ” ذئموي ُتباثو « هي يبلا ىتأ - راصنألا نم لُخَر - ةعافر نب تباث مع نأ

 نسم يل لحي امف ء يرجح يف ٌميتي ًاتباث نإ « هللا يناي :لاقف ٠ هرجح يف ميت
 . ؟ هلا كلام ”يقت نأ ريغ نم فوُرْملاب ّلكأت نأ :لاقف ؟ هلام

 * ديزي نب تبال 8

 . يصمحلا ذئاع نب نمحرلا دبع :هنع ىور « '١لوألا هارأ

 ١- هب ةلابز نبا وهو نسحلا نب دَّمحُم نع « ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هركذ .
 . ١//881 ةباصإلاو 2 174/1١ ةباغلا دسأو « 49/ا//١ ةباحصلا ةفرعم -؟

 يوَعَبلل ةنسلا حرش :رظني ٠ كلام فرصت نأ هيف يغبني لحم يف هلام فرصب كلام يقبتال يأ -*

4" . 

 يف رجح نبا لاقو . هب ةبورع يبأ نب ديعس قيرط نم « 505/4 ريسفتلا يف يربطلا هاور -4

 . تاقث هلاجرو « لسرم اذه :ةباصإلا

 ع (581/7) دواد وبأ هاور ءهدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم ديج دهاش هلو

 7179147/7 دمحأو 2 (؟118) هجام نيباو 2 557/5 يئاسنلاو

 « 781/١ ةباغلا دسأو « 4079/١ ةباحصلا ةفرعمو ©« 107/١ يوَعَبلل ةباحصلا مجعم -ه

 ةباصإلاو 588/1١ .



 نب رصن همع نع هثّدح هابأ نأ « ةعزخ نب رصن ةمقلع يبأ نع « يبأ انثدح

 :ديزي نب تباث لاق :لاق « ؟ذئاع نبا نع « ظوفحم هيخأ نع «( ةمقلع

 تتئربف « يل اعدف « ضرألا سمت ال ءاحْرَع يلجرو د هللا لوسر تيتأ
 ما

 وب . 5 58 2 .6 ٠

 . هجولا اذه نم الإ فرعيال بيرغ ثيدح اذه

 4 يراصنألا عيفُر نب تباث -
 . نسحلا يبأ نب نسحلا :هنع ىور « رصم لهأ يف هداَدع

 قاحسإ نب دّمحُم انثدح :لاق « ليعامسإ نب دّمحُم نب ليعامسإ انربخأ

 :ح ١ يناغصلا

 نب ديعس انثدح :لاق « يزّورملا بوبحم نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 دايز نع « ليئارسإ نع « ىسوم نب هللا ديبع انثدح :الاق « يزّوٌرملا دوعسم
 :لاق « نسحلا نع « 'رفصملا

 ١- ةعيدو نبا وه نوكي نأ لمتحيو :رجح نبا لاق .

 . ةعبرألا هثيدح ىور « ةقث يعبات وهو ٠ يصمحلا ذئاع نب نمحرلا دبع وه -؟
 رجح نبا هازعو . هب قاحسإ نب ورمع نع 785/7 نييماشلا دنسم يف يناربطلا هاور -

 . ميَعُت يبأو يناربطلاو ُهَدْنَم نباو يدروابلل

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 108/١ يوَعَبللل ةباحصلا مجعمو 2 7١/4 يناثملاو داحآلا -4
 2154/١ ةباغلا دسأو « 705/١ باعيتسإلاو « الال/١ ةباحصلا ةفرعمو ؛« 0١

 ةباصإلاو ١//81” .

 ١ه



 :لاق - ايارسلا ىلع رَمْوِي ناكو « رصم لهأ نم - عيفر نب تباث ينربخأ

 . ” ثيدحلا ركذ َّمُث « ' لولُعلاو مكاّيِإ :لوقي كلي هللا لوسر تعمس

 يبأ نع « ريثك يبأ نب ىيي نع « يعازوألا نع « ُشاّيع نب ليعامسإ هاور
 . هوحن ثيدحلا « عيفر نب تباث نع ١ يناسارخلا ءاطع نع « يلذحلا ركب

 ؛ ورمع نب تبا -605 7

 نب نم مهل فيلَح « يراصنألا عجشأ نب داوّس نب يدَع نب ديز نبا

 . قاحسإ نبا هلاق « دُحأب لتقو « يرهُرلا ُهبسن « راجنلا

 انثدح :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « بوقعي نب دمحم انربخأ

 :قاحسإ نب دّمحُم نع « ريكي نب سنوي

 نب كلام نب داوس نب نم مث « راجنلا نب نم دُّحُأِب َلتق نم ةيمست يف

 . ” ديز نب ورمع نب تباث :منغ

 فرك :متاح وبأ لاق « لوزهملا دايز هل لاقيو « ريبزلا نب بعصم ىلوم « نامثع وبأوه ١-

 . 0017/9 ليدعتلاو حرجا :رظني « هنيدحب سأبال

 « ةعونمم يأ ةلولغم اهيف يديألا نأل الولغ تيمسو « ةمسقلا لبق ةمينغلا نم ةقرسلا :لولغلا -؟

 ش . 057/5 راونألا راحب عمجم :رظني

 نباو « يوغبلاو ,داحآلا يف مصاع يبأ نباو « ١77/7 ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هاور -#

 هب ىسوم نب هللا ديبع نع « ةفرعملا يف ميَعُب وبأو « امهيمجعم يف عناق

 ةباصإلاو « 707/١ ةباغلا دسُأو 19/١ باعيتسإلاو « 481/١ ةباحصلا ةفرعم -

 . مو

 . 78/7 ماشه نبا ةريس -ه
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 « يلفونلا ناميلس نب رفعج انثدح :لاق « قاحسإ نب دمحأ نب يلع انربخأ

 نب ىسوم نع : حيلف نب دّمحُم انثدح :لاق , رذنملا نب ميهاربإ انثدح :لاق

 :يرهُزلا باهش نب ملسم نب دّمحُم نع ( ةبقع

 نب ديز نب ورمع نب تباث :داوس نب يدَع نب نم ادب دهش نم ةيمست يف

 . ١ مهل ٌفيلح « عجشأ نب داوس

 8 ”يراصنألا ثراحلا نب تباث “5 0

 . ديزي نب ثراحلا :هنع ىور

 . َرصم لهأ يف ةدادع

 دبع نب سنوي انثدح :لاق . رصممي يركسعلا ليعامسا نب دمحأ انربخأ

  ىلعألا

 ءهيبأ نع « يبأ انثدح :لاق « سنوي نب دمحأ نب نمحرلا دبع انربخأو

 ثراحلا نب تباث نع « ديزي نب ثراحلا نع « ةعيهل نبا نع « بُهَو نبا نع

 :لاق « يراصنألا

 لاقي هيحأ نبا '[ىتأف] « َقفاَنف ارب َدِهَش دق راصنألا نم ” اّنم َلُخَر ناك

 لاقف . قلع ررضأ يل نذل قفا مَع نإ هللا لوسراي :لاقف ع ةقرو :هل

 ١- ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور 7/ » 6١هب حيلف نب دّمحُم ىلا هدانسإب .
 ةفرعمو 2١0/١ عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 401/١ عناق نبال ةباحصلا مجعم -؟

 . 14/١" ةباصإلاو 2 735/١ ةباغلا دسُأو « 7 01/١ باعيتسإلاو « 478/١ ةباحصلا

 موا



 َعلْطا دق هللا لعل َكِيرْذُي امو « هنع رفكُي نأ ىَسَعو ارْدَب دهش دق هنإ :هللا لوسر

 . ' مكل ترفع دَقف متئشام اولّمْغا :لاقف « ردب لهأ ىلع

 ” عالجلا نب تباث - +8 0

 . يرهُزلا هلاق « ةبقعلا دهش « مارح نب ثراحلا نب ديز نب ةبلعت :همسا

 ءرابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق ء فسوي نب بوقعي نب دمحم انربخأ

 :قاحسإ نبا لاق :لاق « ريكب نب سنوي انثدح :لاق

 نم مّن « راصنألا نم فئاّطلا موي نيملسملا نم دهشتسا نم ةيمست ف

 . ؟ ةبلعث ٌعذجلاو , عذجلا نب تباث :ةمّلَس نب

 :لاق « ناميلس نب رفعج انثدح :لاق « قاحسإ نب دمحأ نب يلع انربخأ

 ةبقع نب ىسوم نع ( حيّلف نب دّمحُم انثدح :لاق « رذنملا نب ميهاربإ انثدح

 :باهش نبا نع «

 يب نم مث « جرّرلا نب نم مث « راصنألا نم ًارْدَب َدِهَش نم ةيمست يف

 * فئاطلا موي دهشتساو « عذجلا نب تباث :ماَرَح

 ١- هدنم نبا ةياور لقن ثيح ةباصإلا نم اهتكردتساو « لصألا نم تطقس ةدايز .

 . يراصنألا ثراحلا نب تباث ةمجرت يف « 400/7 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذ -؟

 ةباصإلاو 2558/١ ةباغلا دسأو « 19/١ باعيتسإلاو « 179/١ ةباحصلا ةفرعم 8#

 . 5١

 قاحسإ نبا ىلا هدانسإب « 79/5 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاورو . 17/4 ماشه نبا ةريس -4

 . ةباصإلا يف رجح نبا هيلع هبن أطخ هيف عقوو « هب

 . هب حيلف نب دمحم ىلا هدانسإب « مجعملا يف ناربطلا هاور -ه
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 ١ نامعنلا نب تباث -4

 « رصم ّحتف دهش « يرْدَبلا ةّبح ابأ ىكي « سْيقلا ءىرُما نب ةّيمأ نبا

 . ىلعألا دبع نب سنوي نب ديعس وبأ يِ هلاق

 . جارعملا ثيدح يف 2( يرهزلا :هنع ىور

 نع « سنأ نع « يرهزلا نع « سنوي انربخأ :لاق ٠ بهو نبا انثدح :لاق
 ةدايز ف « يردبلا ةّبح وبأ ىثدحو :لاق ( هيفو « جارعملا ثيدح « ٌرذ يبأ

 . ' هركذف

 " ورمع نب ةثراح نب دّلَخُم نب ديزي نب دّلَخُم نب تباث -5

 , هل بقعال ( ةّرخلا موي لتق « ةمّطَخم نب ناذوَل نب رماع دلو دحأ وهو
 . ؟ يناتتسجّسلا دواد يبأ نبا هلاق

 , ردكثملا نبا نع ( جيَرُج نبا نع « ركب نب دّمحُم :هنيدح ىور
 :دّلَُم نب تباث نع « *بويأ يبأ نع

 ١- ةباحصلا ةفرعم ١/ » 985ةباغلا دسأو ١// »11/9ةباصإلاو 5/١و .

 امهدحوف ُهَدْنُم نبا مهوو 2 يردبلا وه سيلو :رجح نبا لاقو .

 هب يليالا ديزي نب سنوي ثيدح نم « (71237) ملسمو « (575) يراخببلا هاور -؟ .

 - ةباحصلا ةفرعم ١/ © 487ةباغلا دسأَو  » 77/5/1١ةباصإلاو ١/95" .

  -4:رظنا « ظفاحلا مامإلا « يدادْعَبلا ثعشألا نب ناميلس دواد يبأ نب هللا دبع ركب وبأ وه

 ريسلا 771/11 .

 روهشملا ياحصلا يراصنألا وه -ه .

 مهم



 هه سم ها

 . ١ ةرخآلاو اينُّدلا | يف هللا رس ًاملُسسُم رك ْنَم :لاق « كلي هللا لوسر نأ

 "”يراصنألا ديزي نب تباث -5

 . تباث نب هللا دبع :ليقو « ٌمَهَو وهو

 ع دّمحُم نب نيسح نئدح :لاق « بوقعي نب دّمحُم نب دّمحُم انربخأ

 ع دلاَجُم نع « "ةدئاز يبأ نبا نع « روباَس نب هللا دبع نب دمحم انثدح :لاق

 ركذو - ضعب ىلع مهضعب ديزي - يِعَّشلا رماع نع « رطم يبأ نب ثيرحو

 :لاق « هريغ نع مهضعبو - ديزي نب تباث نع مهضعب

 باتكلا اذه َكيلع افا :لاقف ل يبلا ىلا باتكب باّطَحلا نب ٌرمع ءاج

 © مالسلا هيلع ّيبنلا بْضَعَف 3

 *يراصنألا ورمع نب ناسح نب تباث - 1

 نكلو « هدنسم يف دمحأ هاور دقف « رظن هيفو :رجح نبا لاقو . ةفرعملا يف ميَعُت وبأ هركذ ١-

 ٠١54/54 دمحأ هاور :تلق ه . أ روهشم ثيدحلاو « دلخم نب ةملسم نع

 . 50/4 ةباصإلاو 2 781/١ ةباغلا دسأو « م/ه/7 باعيتسإلا -

 وهو « ديعس نبا وه دلاجمو . ةتسلا ةاور نم « يفوكلا ةدئاز يبأ نب ايركز نب ىيي وه -#

 -417./ دمحأ هاور دقو « دانسإلا برطضم ثيدح وهو « ريثألا نبا اهركذ ةياورلا هذه -4

 :رظناو . هب تباث نب هللا دبع نع يبعشلا نع « يفعجلا رباج ثيدح نم «7هو ع 41

 ء رخآ هجو نم دهاش ثيدحللو « جيرختلا نم ديزم اهيفف « ١94/10 دنسملا نم ةققحملا ةعبطلا

 ١45/17 (ةققحملا ةعبطلا) دنسملا رظنا « رباج ثيدح نم هريغو دمحأ هاور دقف
 م

 . 385/١ ةباصإلاو ع 755/١ ةباغلا دسأو « 480/١ ةباحصلا ةفرعم -ه

 "ه5



 0 رح ني رطعسلا نب تلق 4
 . ارْذَب دهش ٠ سوأ نب راجنلا نب كلام يب نم
 انثدح :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق , بوقعي نب دّمحم انريخأ

 :قاحسإ نب دّّمحُم نع « ريك نب سنوي

 نب تباث :سوأ نسب راجنلا نب كلام نب نم اردب دهش نم ةيمست يف

 . " ورمع نب يدع نب ةانم ديز نب ورمع نب مارح نب رذنملا

 ؛ يراصنألا كيتع نب تباث - 8 | ١

 ةنس « يفقثلا ديبع يبأ عم رئسحلا موي لتق ( لوُدْنَم نب ورمع نب نم

 . * يرهُزلاو ريبّزلا نب ةورع هلاق « ةرشع سمخ

 ١ يراصنألا لاَزَه نب تبا - 0

  فْرَع نب ملاس ينب نم «٠ ىَلْبُحْلِب نم مث « جرْزَخلا نب فْوَع يب نم

 . ١ يرهُرلا هلاق « ةماّمّيلا موي دهشتساو « ًارْدَي َدهَش

 . 8٠١/5 ريبكلا محعملا :رظنا 8 ١-

 . 474/١ ةباصإلاو « ؟1/ا//١ ةباغلا دسأو « 4485/١ ةباحصلا ةفرعم -؟

 راجنلا نأل « رهاظ مهو اذهو :لاق مث « هب قاحسإ نبا ىلا هدانسإب ةفرعملا يف ٍميَعُن وبأ هاور -“

 يف قاحسإ نباو باهش نبا هاورام ىلع رذنملا نب تباث نبا وه سوأو « كلام نب ةبلعت نبا وه
 . امهنع تابثألا ةياور

 . 87/١" ةباصإلاو « ؟ا/*/١ ةباغلا دسأو « 481/١ ةباحصلا ةفرعم -4

 . 7/8/9 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -ه

 ءرالو/١ ةباغلا دسأو « 4979/١ ةباحصلا ةفرعمو « 477/١ يوَمَبلل ةباحصلا مجعم -5

 ةباصإلاو ١/791 .

 النحو



 ظ " يراصنألا ةعيبر نب تباث ١١

 « يرهزلا هلاق «ءاردب دهش « ىلبحلب نم مث « جرزخلا نب فوع نب نم

 0 , ؛ دبعم نب تباث -

 . اهُسسُح هبجعأ هموق نم ةأرما نع ِهلي ىبلا لأس الُخَر نأ
 هم و ب

 ( هنع بلك نم لحجر نع « ورمع نب هللا ديبع نع « دلاخ نب ورمع هاور

 2 - ٠
 نب تباثو « بلك نم لحجر نع دبعم نب ىلع هاورام باوصلاو ءمهو وهو

 . * ةفوكلا لهأ يف هدادع « يعبات اذه دبعم

 ١ يدارملا فيرط نب تبا - * ١07

 . يناشيحلا ملاس وبأ :هنع ىور ( لَو يبلا كردأ ( رصم حّتف َدهَش

 فيرط نب تباثو :لاق « سنوي نب دمحأ نب نمحرلا دبع هان ربخأ

 . " ةيلهاجلا كردأ نُمم وهو ءرصم ّحتف دهش « نرعلا مث « يدارملا 1 ع 3 2 8 م 24 م

 . هب باهش نبا ىلا هدانسإب « 7/9/7 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور ١-

 . ١//381 ةباصإلاو ع 554/1١ ةباغلا دسأو « 48٠0/١ ةباحصلا ةفرعم -؟

 . هب يرهزلا باهش نبا ىلا هدانسإب « 4٠١/7 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -#

 . 5917/1١ ةباصإلاو ع 7007/١ ةباغلا دسأو « 484/١ ةباحصلا ةفرعم -؛

 ١ . ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هركذ -ه

 . ١//4١1 ةباصإلاو ع 075/١” ةباغلا دسأو « 48/١ ةباحصلا ةفرعم -5

 ( للك يبلا كردأ هنوكل هركذ امنإو « ةبحص هل نأب حرصي مل َهَدْنَم نبا نأ ريثألا نبا ركذ -/

 بحصي مل نم مهنمو « ةبحص هل نم مهنم نكل « كاردإ مهل رمع دهع يف حوتفلا اودهش نيذلاو

 . هيلع هرقأو ريثألا نبا لوق رجح نبا لقنو .
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 ١ هللا دبع وبأ لَو هللا لوسر ىلوم دُّدجُب نب نابت -14

 «صخح َنكس « ريمح نم «نميلا لهأ نم وهو « ردُحُح نبا :ليقو
 نإ

 ءتيبلا لهأ اّنم تنأف تئش نإ :هل لاقو « لي هللا لوسر هقتعا :نولوقيو

 « راد صّمحب هلو ( نيسمو عبرأ ةنس يف يفوت « هللا لوُسَر ءالو ىلع تبتف

 . ىرخأ رصعيو « ىرأ ةلُمّرلابو
 ( يِحَّرلا ءامسأ وبأو ( يناعنّصلا ثعشألا وبأو 2 سوأ نب داّدِش :هنع ىور

 هللا دبع نب دْنْرَم ريخلا وبأو « يللا نمحرلا دبع وبأو « ةحلط نب نادْعَمو
 « روصنم نب دّمحُم انثدح :لاق « بوقعي نب دّمحُم نب هللا دبع انربخأ

 :لاق ءدعس نب دّمحُم انثدح :لاق

 «ةاّرسسلا لهأ نم وهو ٠ هللا دبع ابأ نكي ٠ دي هللا لوسر ىلوم نابوثو

 لّرحمت « هقتعاو « دلي هللا لوسر ٌارتشاف ءاّبس ُهباصأ « ريّمح نم نأ نوركذيو

 . ؟ نيسمخو عبرأ ةنس اب تامو « ةقدص ٌراد اب هلو « صمح ىلا

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 4٠١/١ يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو ؛ 44/١ يناثملاو داحآلا ١-

 995/١ ةباغلا دسأو 27١8/١ باعيتسإلاو « 501/١ ةباحصلا ةفرعمو « 0١

 . 24١5/1١ ةباصإلاو

 . 4٠٠0/10 دعس نبا تاقبط -؟

 ةكلمملا بونج امبأ دنع نميلا يح فئاطلا بونج نم ةدتمم لابج يه « ةارسلا لهأ نم :هلوقو

 . 8١ص ةريسلاو ةنسلا يف ةريثألا ملاعملاو « 5417/١ يمزاحلل نكامألا :رظني « ةيدوعسلا

 ه4



 ت6 . 8 لاَ داء #48 # . 3
 امب طتخاو « رصم حتف دهشو ' 5 هللا لوسر هقتعأ ردحح نب نابوثو

 نمحر لا دبع وباو 4 هللا دبع نب دئرم :رصم لهأ نم هنع ىورو « اراد

 0 . : 5 0 37 1 ٠
 . نيسمخحو عبرا ةنس 2١ طرق نب هللا دبع ةرامإ يف صمجب يفوتو ( ينالبحلا

 نب نمحرلا دبع ةعرز وبأ انثدح :لاق « ميهاربإ نب بوقعي نب يلع انربخأ

 :لاق « رجاهم نب دّمحُم انثدح :لاق « حلاص نب ىيي انثدح :لاق « ورمع

 :لاق « نابوث نع هثدحف « ديرَبلا ىلع هّلمحف

 نم اضايب دشأ « ناّمع ىلا ْنَدَع َنيب امك يضْرَح نإ :ي هللا لوسر لاق

 موجتك هبيواكأ « كسملا نم ةحئار بّيطأو ( لّسَعلا نم ىَلْحَأو ( نبللا

 موي هيلع ادوُرَو ساّنلا ٌرثكأو « ادبأ اهدعب أمظَي م ةيرش هنم برش نم « ءامسلا

 ومد 5 ب 1 3 5 25 2 2 5-0

 ( مهُسؤَر ةثعشلا :لاق ؟ هللا لوسراي مه نم :ليق « نيرحاهملا ءارقف ةمايقلا

 8 و 27 8 2 . مدس
 ع" ُدَدسلا مه حتفُت الو « تامّعَئَتملا نوحكنيال نيذلا « مُهَئاَيُث ةسنّدلا

 - "© ل .٠ َّس 17 0 92

 . ؟ مهل يذلا نوطغعيالو « مهيلع يذلا ّقحلا نوطْعُي َنيذلا

 لتقو « نيسمخ ةنس اهيلع هلمعتسا « ةيواعم لبق نم صمح ىلع اريمأ ناك «( يباحص وهو ١-

 . 4414/١8 لامكلا بيذق :رظني « مورلا هتلتق « نيسمحو تس ةنس

 رولطمم وه مالس وبأو . يئاسنلا الا ننسلا باحصأ هل ىور «( ةقث وهو « يقشمّدلا وه -؟

 . ةتسلا ةاور نم وهو « يشبحلا دوسألا

 . باوبألا مهل حتفتال يأ -*

 دّمحُم ىلا مهدانسإب 2( دمحأو «( (8”5*) هحام نباو «(؟5515) يذمرتلا هاور -4

 . هب رحاهملا نب

0 



 « مالس نب ديز مالس يبأ نع هاورو « رجاهم نب دّمحُم نع ةعامج هاور

 « ثراحلا نب ىييو « كلام يبأ نب ديزيو « نادعم نب دلاخو « دقاو نب ديزو

 . فنحألا نب ةبيشو

 . نابوث نع « نادعُم نع ( دعجلا يبأ نب ملاس نع , ةداتق هاورو

 ركذي ملو « نابوث نع « دغجلا يبأ نب ملاس نع « ةرم نب ورمع هاورو
 . دانسإلا يف نادعُم

 نب ديعس نانس وبأو « ةرم نب ورمع نب هللا دبع و « شمعألا هاورو

 . ' ةرم نب ورمع نع مهريغو نانس

 " دعس نب نابوث 1 ١-

 . عبسلا شارتفاو « باّرُعلا ةَرقَت نع يهنلا يف لي بلا نع , مكحلا وبأ

 . نيعباتلا يف هركذو « "ةباحصلا يف مصاع يبأ نبا هج رخأ

 ديمحلا دبع نع « هللا دبع نب هللا ديبع نع بساك نب بوقعي نع ىور
 . نابوث هيبأ نع « هّمع نع « نابوث نب مكحلا نب رمع نع « رفعح نب

 نع « نابوث نب مكحلا نب رمع :هنع اولاقف « ديمحلا دبع باحصأ هفلاخو

 . ؛ لسرم « نمحرلا دبع

 ١- عماجلا دنسملاو « 4977-00 ةرهملا فاحتا :رظنا 747/8 .

 ةباغلا دسُأو « ه.0ه/١ ةباحصلا ةفرعم -؟ ١/ » 7910ةباصإلاو ١/4١4 .

 #»- يناثملاو داحألا 5١5/5 .

  -4نم هريغو صاقو يبأ نب دعس نع ىور « نيعباتلا يف دودعم مكحلا نب رمع :رجح نبا لاق

 !؟ راصنألا نم وهو ايباحص هدج نوكيال فيكف « رابكلا .
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 ١ ١يراصنألا نمحرلا دبع وبأ نابوث -5

 . هلج نع « هيبأ نع « نابوث نب نمحرلا دبع نب دّمحُم :هثيدح ىور

 رضنلا نب دمحأ انثدح :لاق « يركئسعلا نمحرلا دبع نب هللا دبع انربخأ

 نع « ريمح نب دمحم انثدح :لاق ( لاله نب ىسيع انثدح- :لاق « يركسعلا

 « نابوث نب نمحرلا دبع نب دّمحُم نع « ةفيّصُخ نب ديزي نع « ريثك نب داّبع

 :لاق « نابوث هّدج نع « هيبا نع

 ء« دجسملا يف ارعش ٌدشني هومّئعمَس ْنَم :لوقي ل هللا لوسر تعم

 دجسملا يف ةلاَض دشني هومّعمَس نمو ع َتاَّرَم ثالث « كاف هللا يضف :اولوقف

 دجسملا يف ٌعاَنبيو ٌعيِبي هوئتدحو نمو « تاّرم ثالث «اقدحوال :اولوقف «

 . " 5 هللا لوسر انل لاق كلذك « كتراحت هللا ّحبرأ ال :اولوقف «٠

 . مح نبا هب درفت « هجحولا اذه نم الإ هنع فرعي ال بيرغ ثيدح اذه

 ” يئيللا مكحلا نب ةبلعت -7 1

 ١- ةباغلا دسأو «ه.ه/١ ةباحصلا ةفرعم ١/ 2» 59ةباصإلاو ١/4١7 .
 . هب يركسعلا رضنلا نب دمحأ نع 2« ٠١ 4-١١/؟ ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -؟

 :رجح نبا ظفاحلا لاقو . نابوث نب نمحرلا دبع محرت نم دجأ مل :75/7 عمجملا يف يمثيهلا لاقو

 يبأ نع نمحرلا دبع نب دَّمحُم نع :لاقف « ةفيصخ نب ديزي هفلاخو « فعض هيف ريثك نب دابع
 لمع يف يئاسنلاو « )١751( يذمرتلا هاور ةريره يبأ ثيدحو :تلق . ظوفحملا وهو « ةريره

 . )١1١١9( ةعزخ نباو 2 )١5٠048( يمرادلاو « )١075( ةليللاو مويلا

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو 2« 4١6/١ يوَعَّبَلل ةباحصلا مجعمو « ١83/5 يناثملاو داحآلا -#

 ؛ 580/١ ةباغلا دسأو ع 51/١ باعيتسإلاو « 465/١ ةباحصلا ةفرعمو « 0/0١

 ةباصإلاو 501/1١ .

 نود



 . ' دعس نب دّمحُم هلاق « دلو ّيبلا عم َربيخ َدِهَش « ةفوكلا لهأ يف هُداَدع

 . دايز يأ نب ديزيو « برَح نب كامس :هنع ىور
 رهزألا نب دّمحُم نب دمحمو دايز نب دّمحُم نب دمحأو « ةمثيخ انربخأ

 نع «ليئارسإ نع « قازّرلا دبع نع « ميهاربإ نب قاحسإ انثدح :اولاق ؛

 :ح « ” رييخ موي ًامَنَع انبصأ :لاق « مكحلا نب ةبلعت نع « كاّمس

 ” :ح « ديز وبأ انثدح :لاق « ةبالق وبأ انثدح :لاق ( ةمثيخ انثدحو

 ؛ دعس نب ةبلعث

 . دُحأ موي لتقو « ارْذَب دهش « يدعاّسلا لْهَّس وخأ
 دمحم نب ديبع انثدح :لاق « رصم يدادْعَبلا رفعح نب هللا دبع انريخأ

 انثدح :لاق « ركب يبأ نب دمحأ بعصم وبأ انثدح :لاق « يرصملا ناسح نب

 هد نع « هيبأ نع « يدعاسلا دعس نب لهس نب سابع نب نميهملا دبع
 :لاق « لهس

 ١- دعس نبا تاقبط 77/5 .

 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا :هقيرط نم هاورو . هب ليئارسإ نع « 7٠6/٠١ قازرلا دبع هاور -؟
1 

 ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميعُت وبأو 2١74/1 مكاحلاو « يوغبلاو « (5518) ةجام نبا هاورو

 هب برح نب كامس

 . ةبلعث ىمسي نمم محارتلا ضعب تبهذأف « ةقرو لصالا نم طقس -»*
. 

 ةباصإلاو «7م1//١ ةباغلا دسأو « 7٠48/١ باعيتسإلاو « 491/١ ةباحصلا ةفرعم -4 م

.: 

 سكر



 ل و 02 ل 32 0 و 1
 ١ مسمر و 03 5 هال 2 هم و 8 5 . 42006

 بقعي ملو ء دحا موي لتقو ( اردب يدعاسلا دعس نب ةبلعت يحأ َدهش

 " يراصنألا نمحرلا دبع وبأ ةبلعت -4

 . رصم لهأ يف ةدادع ١ نمحرلا دبع هنبا هنع ىور

 :لاق «مفان نب ىجي انثدح :لاق « ناميلس نب عيبرلا نب رمع انربخأ

 دبع نع « بيبَح يبأ نب ديزي نع « ةعيهل نبا نع + ”ميرم يبأ نبا انثدح

 6 سمش دبع نب بيبح نب ورمع نأ ؛ هيبأ نع « يراضنألا ةبلعث نب نمحرلا

 :لاقف ( لَك يببلا ىلا ءاح

 هيلع ينل مهيلإ لسرأف « نآلف يبل ًالَمَج ُتقَرَم نإ « هللا لوسراي

 لاق « هدي تعطقف لو ّيبلا هب َرمأف «انل الّمَح اندقتفا اّنِإ :اولاقف « مالسلا

 ١ كنم نَرَهَط يذلا هلل ُدمحلا :لاقف « هدي عي ْتَعَقَو ىّتح هيلإ ٌُرظنأ انأو :ةبلعت

 .؛؟ َراَّنلا يدّسَج يلد نأ [تدرأ]

 © يراصنألا ةعيدو نب ةبلعت -6

 ١- هب يرهزلا بعصم يبأ نع نادبع نع 85/7 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور .
 2( 790/١ ةباغلا دسأو « 445/١ ةباحصلا ةفرعمو « ١71١/١ عناق نبال ةباحصلا مجعم -؟

 209/١ ةباصإلاو

 . يرصملا ميرم يبأ نب مكحلا نب ديعس وه -#

 (55/84) ةجام نبا هاورو . هب عفان نب ىيي نع 87/7 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -4

 . هب مجرم يبأ نبا ىلا هدانسإب

 . نيقباسلا نيردصملا نم هتكر دتساو « لصألا نم طقس نيتفوقعملا نيبامو

 . 508/١ ةباصإلاو غ 7937/١ ةباغلا دسأو « 497/١ ةباحصلا ةفرعم -ه
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 هلم

 تريلا ِةَمَلكلَا ىلَعَو » :تلزن مهيفو « كوُبَت ْنَع اوُلَحَت نيذلا ةّنالثلا ُدحأ

 :لاق ' «اوُقِلُخ

 بعكو « ةعيدو نب ةبلعتو « ”[مادخ] نب سوأو « ةبابل وبأ :ةتس اوناك
 . مهنع هللا يضر َرَخمآ ركذو « ةراّرمو « كلام نب

 8 ” ةيعّس نب ةبلعث-605

 . نيماي نبا :ليقو

 . سابع نب هللا دبع :هنع ىور

 انثدح :لاق « رابحلا دبع نب دمحأ انربخأ :لاق « بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 ( دّمحُم يبأ نب دّمحُم ئثدح :لاق « قاحسإ نب دّمحُم نع « ريكب نب سنوي

 :لاق « ساّبع نبا نع « ةمركع وأ « ريبج نب ديعس ينربخأ :لاق
 دسأو « ةيْغَس نب ديسُأو « ةيغَس نب ةبلعثو « مالّس نب هللا دبع ّملسأ ان

- 
- 

 ركذم
 و
 « مالسإلا يف اوبغَرو اوقّدصو اونمآف « دوهيلا نم ملسأ نمو « ديبع نب م

 . © هلوطب ثيدحلا
- 

 ١ - :ةيآلا. « ةبوتلا ةروس .١١8 .

 هتبثأ ام باوصلاو ,أطخ وهو « مارح :لصألا يف ءاج -؟ .

 - ةباحصلا ةفرعم ١/ » 497باعيتسإلاو ١/ » 7١1ةباغلا دسأو ١/ . 40ةباصإلاو

. ١ 

  -4هب قاحسإ نب دّمحُم ىلا هدانسإب « 7//89 ريبكلا مجعملا يف يناريطلا هاور .

 تاقث هلاجرو :"7177/5 عمجملا يف يمشيهملا لاقو .

 ريحا



 ١ يباك نب يدع نب ةمَنَع نب ةبلعث -5

 . اردب د ّث « راصنألا نم
2 

 . سابع نب هللا دبع :هنع ىور

 . ' 4 دْيَلَع مك آَم ُدِجأ آل تلق » :هباحصأ يف و ْتَلَرَت هيفو

 :سابع نبا نع  حلاص يبأ نع « بئاسلا نب دّمحُم نع 2

 5 . 2 0 . 83 . 1 ادي م ةمصرم

 « ةمنغ نب ةبلعثو « لبجح نب ذاعم ف تلزن ” 4 ِةلِهَألا نَع كلتوُلعَسَي >

 ( ٌديزيف اعلطَتم ودبي لالحلا لابام « هللا لوُسَراي :الاق امهنأ « راصنألا نم امهو

 ِنَع كلتوُلَْسَي »:ةيآلا هذه تلتف « ناك امك ُدوُعي ىَّنح ْقْدَيو صقني لازيال مث

 »و هه

 . ؛ «ةلمألا

 07/١ ةباصإلاو « 541/١ ةباغلا دسأو « 7010/١ باعيتسإلاو « 44/١ ةباحصلا ةفرعم ١-

 .ةدكو ا«

 . هيودرم نباو ريرج نبال هازعو 2« 557/4 روثنملا ردلا :رظناو . 37:ةيآلا « ةبوتلا ةروس -9

 . ١895 :ةيألا « ةرقبلا ةروس -#

 . هب يدلا ناورم نب دّمحُم ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأ هاور -4

 . فيعض هدنس :لاقو « ركاسع نبال هازعو « 540/١ روثنملا ردلا يف يطويسلا هركذو

 نايل



 ١ يظرقلا كلام يبأ نب ةبلعث - 1 ١
 . لي يبلا كردأ ءاريبك ناكو « ةظيرق نب مامإ , ىجي ابأ ئكي 3 2 ٍِ 2 ر ع و

 ِنَميلا نم كلام وبأ ٌمدقو « ةدنك نم نحن :نولوقي :دعس نب دمحم لاق
 . ' ةظيّرق ينَب نم ةأرما جوزتف « دوهيلا نيد ىلع وب 2م سما ع مم كمر مسا

 . ةيؤر هل :نيعم نب ىيي لاق

 ا يا 4 8 005 ٌُ 7

 . الَئقُي ملف اعيمج اكرُث «هتصقك هّنصقو 5 005 هس وع ت 9
 :لاق « نامثع نب ىجي انثدح :لاق « عماج نب ميهاربإ نب دمحأ انربخأ

 . * نع « ةملس نب دّمحُم انثدح :لاق « يناّرحلا ملاص وبأ انثدح

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 477/١ يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو ع 7١5/4 يناثملاو داحآلا ١-
 995/١ ةباغلادسأو . 7١5/١ باعيتسإلاو « 198/١ ةباحصلا ةفرعمو :«© 0١

 . ١//101 ةباصإلاو

 . ا/ل9/8 دعس نبا تاقبط -؟

 . هريغو شيرق بسن باتك بحاص « ةمالعلا مامإلا « يريبزلا هللا دبع نب بعصم وه -
 فرعيال « ةظيرق موي رعشلا تبنأ دق نكي مل هنأل هلتق لَو يبلا كرت « يباحص يظرقلا ةيطع -4

 . نئسلا باحصأ هاور يذلا ثيدحلا اذه ريغ هل

 . ءاجلا فرح نم اردصو ( ميجلا فرح عيمجو ع ءاثلا فرح ةيقب لصألا نم طقس -ه

 نوح



 . [ءاحلا باب نمو]

 ١ يملّسلا رباج يبأ نب ناسح -64

 . فئاطلا كي ّيبلا عم دهش

 ناسح نع « فسوي يبأ نع « ميهاربإ نب ديعس نع « ةّيقب :هثيدح ىور

 . "ىفّصملا نبا نع ىورو ( ةباحصلا يف مصاع يبأ نبا هركذ «

 :لاق « نايفس نب نسحلا انثدح :لاق « يملّسلا دمحأ نب دّمحُم انربخأ

 :لاق « بويأ نب مثيلا نارمع وبأ انثدح :لاق « مالَّس نب زيزعلا دبع انثدح

 دق ناكو « فسوي وبأ انثدح :لاق « فوطعلا يبأ نب ميهاربإ نب ديعس نيئثدح

 :لاق « هلو يبلا باحصأ َكردأ

 ناسح :هل لاقي « هي ينلا باحصأ نم لجر انءاجف « ”رْحّطْصاِب انك

 :لوقي هتعمسف « يملسلا رباح يبأ نب

 مُهاَحل اورفّص دق ًامْوَق ىأرف « تيبلاب ل هللا لوسر عم ُفوُطن انك

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « ١55/١ يوْعَبلل ةباحصلا مجعمو « +/٠١ ىناثملاو داحآلا ١-

 ةباصإلاو « 7/١ ةباغلا دسأو © 701/١ باعيتسإلاو « 57/9 ةباحصلا ةفرعمو « 9/0٠

5 . 

 :اضيأ هاورو .هب ديلولا نب ةيقب نع ىفصم نب دّمحُم نع « ٠١5/8 يناثملاو داحآلا -؟

 « 44/4 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو « عناق نباو « يوغبلاو « 58/7 ريبكلا خيراتلا يف يراحببلا

 . هب ةيقب نع ديشر نب دواد قيرط نم « مِيَعُن وبأو

  زاريش نم برقلاب « سرافب ةدلب « ةمجغملا ءاخلا نوكسو فلألا رسكب « رخطصا -»#

 . 7”١١ص ةيقرشلا ةفالخلا نادلبو ؛« 0 نادلبلا مجعم
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 نيرمحملاو َنيرفصملاب ابحرم :لوقي هتعمسف «اورمح دق نيرخاو 1١ - 2 2 0 *© ن4 5 58 9 .٠ يّ 5 3 3 3 0

 . ميهاربإ نب ديعس نع « بويأ نب مثيلا لاق اذكه

 " داَّدَش نب ناسح -6

 . يوّهَطلا دوس يبأ نب ةعيبَر نب ريهز نب باهش نبا
 . ةرصبلا بارعأ يف ةدادع ( ةيؤر هّمألو هل « لشهت هنبا هنع ىور

 دمحم انثدح :لاق « يبأ ئثدح :لاق « يلع نب دمحأ نب هللا دبع انربخأ

 لشف نب صاع نب ةديَضُع نب بوقعي انثدح :لاق ٠ يرصبلا لّهّس وبأ لهس نب
 يبأ انثدح :لاق « يوّهّطلا دوسألا يبأ نب ةعيبر نب ريهز نب دادش نب ناسح نب

 ريهز نب داَدش نب ناسح هّدج نع ع لشن هيبأ نع « صافع هيبأ نع ( َةديِضْع

 :تلاقف ُدلَو ّيبلا ىلا تدفَو هّمأ نأ « ةعيبر نب

 , ةكتربلا هيف هللا لعحي نأ اذه يبل وُعْدَتل كيلإ ُتدَقَو دق نإ « هللا ياي
 2 وس 2 -

 حّسمو « ةءوضو اًضف نم ْتْأَضَوَتَف 2 "اًضوتف « اكراَبُم ابّيط اريبك هلعجي نأو

 ميعُت وبأ هاورو . هب يناقلاطلا بويأ نب مثيلا نع « 75/7 ريبكلا خيراتلا يف يراخخبلا هاور ١-
 . هب نايفس نب نسحلا ىلا هدانسإب

 هدانسإ يف :هلوق نكسلا نبا نع رجح نبا لقنو . لوهجب هدانسا :باعيتسالا يف ربلا دبع نبا لاقو
 . فورعم ريغ وهو رظن

 2 9/9 ةباغلا دسأو ع 661/9 ةباحصلا ةفرعمو « 00 عناق نبال ةباحصلا مجعم -

 . 55/7 ةباصإلاو

 , رداصملا يف درت ملو ع ىئعم امل دجأ ملو « هللا لوق) ةملكلا هذه دعب ةدايز :لصألا يف -*

 . اهتفذح كلذلو
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 . ١ اكراَبم ابْيَط اهل ُهلَعْحاَو « هيف اهّل كراَب َمُّللا :لاقو « هّهْحَو

 "يدبَعلا ناسح يبأ نب ناسح 5 1

 « ىبحي هنبا هنع ىور «٠ سْيقلا دْبَع دفَو يف هو بلا ىلع َمدق « ىيي وبأ
 .مهواوهو

 دبع نب دّمحُم انثدح :لاق « ىراَخبِب يسرافلا ليعامسإ نب نيسحلا انربخأ

 انثدح :لاق « يشاّشلا ةبارغ يبأ نب هللا دبع نب ديعس انثدح :لاق ( ديّمَح نب

 انثئدح :لاق « ملسم نب زيزعلا دبع انثدح :لاق « طيلَّس نب رمع نب قاحسإ

 دفولا يف ناكو « هيبأ نع « ناسح نب ىيي نع « " يميّتلا هللا دبع نب ىيجي

 :لاق « سّيقلا دْبَع ْنم هي هللا لوُسَر ىلع اوُدَقَو نيذلا

 . ةيعؤأألا هذه ْنَع لَ هللا َلوُسَر ىَهن
 مهو وهو « ةباَرع يبأ نبا نع « ديَمُح نب دّبَع نب دّمحُم هب ثّدح اذكه

 ؛« ثراحلا نب هللا دبع نب ىيي نع دحاَو ٌريغ هاورام ُباوّصلاو « يواٌرلا نم

 ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يق ميَعُت وبأو « 3/4 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو « عناق نبا هاور ١-

 . هب ةديضع نب بوقعي

 فو « ةباصإلا يف رجح نبا لقنو . مهفرعأ مل نم هيفو : 8 دئاوزلا عمجم يف يمثيلا لاقو

 . هتاور لاوحأ فرعيال يبارعأ دنسلا اذه :هلوق يئالعلا ديعس يبأ نع 7٠9/5 ناسللا

 . هدنم نبا نم اهلك ةمجرتلا القنو . ١57/١ ةبانالاو « 6/١ ةباغلا دسأ -؟

 . يئاسنلا الا ننسلا باحصأ هل ىور « فيعض وهو « يثوكلا رباخلا وه -#

 نا



١ 

 هَرَكَذ مث « دفولا يف لاق هنأ « هيبأ نع « ميسّرلا نبا نع « ناّسح نب ىجي نع اه +5

 . ١ هوحن

 "ةعّتْلَب يبأ نب بطاح ١7-

 سقوقم لا ىلا هللا لوسر لوسر ( ةملس نب ريمع نب ورمع نبا وهو
 تامو «ارْذُب َدِهَش «دسأ ب ُفيِلَح «دّمحُم ابأ نككُي « ةيردنكسإلا كلَم

 . ةنس نيتسو سمخ نبا وهو « نيثالث ةنس

 . نمحرلا دبع هنباو «رمع نباو « هللا دبع نب رباج :هنع ىور
 انثدح :لاق ( رابحلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق , بوقعي نب دمحم انربخأ

 :قاحسإ نبا نع « ريك نب سنوي
 ىَّرُملا دبع نب دّسَأ نب نم ٠ ل هللا لوُسَر عم ارد َدِهَش نم ةيمست ف

 . "ةعّئلب يأ نب بطاح : :يّصق نب

 نب دّمحُم ةّمأ وبأ انثدح :لاق « يسيّنتلا نوراه نب دمحأ نب نامثع انربخأ

 ىلَعُم نب ليعامسا انثدح :لاق « ي رهُزلا دّمحُم نب بوقعي انثدح :لاق ( ميهاربإ

 (الا//ه يناربطلاو « ها//5 ىربكلا تاقبطلا يف دعس نباو « 4/1/8 دمحأ هاور - ١

 . هيرباخلا ثراحلا نب هللا دبع نب ىيي ىلا مهدانسإب

 هقثوو « روهمجلا دنع فيعض وهو « رباجلا نب ىيي هدانسإ يف :57/0 عمجملا يف يمنيهلا لاقو
 . هفرعأ مل ميسرلا نباو دم

 2899/١ باعيتسإلاو « 598/7 ةباحصلا ةفرعمو 2 7١17/٠ يوَعَبلَل ةباحصلا مجعم -9

 . 4/؟ ةباصإلاو 2« 551/١ ةباغلا دسأو

 . 9//78717 ماشه نبا ةريس

 ا
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 نب ىيي وهو « ةعّبلب يأ نب بطاح لهأ نم ًاخّيَش تعم :لاق « 'ليعامسإ نب

 :هَّدَج نع « هيبأ نع « ”بطاح نب نمحرلا دبع

 ركيو « هبايث َنَسْحَأ سلو ةعُمجلا َموي َلسَمْها نم :لاق ٠ قي يلا نع

 . " لاق امك وأ « ىرخألا ةعّمجلا ىلا َةَراَفَك تناك اَنَدَو

 . هجولا اذه نم الإ ُفرعُيال « ٌبيرغ ثيدح اذه

 مصاع انثدح :لاق  ىلعألا دبع نب سنوي نب دمحأ نب نمحررلا دبع انربحأ

 ىيحي نب نوراه انثدح :لاق « يرهفلا ديعس نب دمحأ انثدح :لاق « حاَرَر نب

 دبع ينثدح :لاق « جعدأ نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ ٍثدح :لاق « ؟ يبطاحلا

 نب نمحرلا دبع نب ىيي ٍنثدح :لاق « هيبأ نع « ملسأ نب ديز نب نمحرلا

 :لاق ( هّدج نع « هيبأ نع « ةعّتاب يبأ نب بطاح

 ١- ليدعتلاو حرجلا :رظني « لوهجم :متاح وبأ لاق 7/7٠١ .

 . ةعبرألاو ملسم هل هل ىور ( ةقث يندم -7

 نسم هوحنب هتدجو امنإو « رخآ عضوم يف هدجأ ملو « هدنم نبا نع القن رجح نبا هركذ -#م

 نباو « 10/* يئاسنلاو « (497) يذمرتلاو « (”4ه) دواد وبأ هاور ٠ سوأ نب سوأ ثيدح

 .4١١3و 9/54 دمحأو 2 )/١١41( هجام

 ناسلا :رظني « ثيدحلا فيعض وهو ( يدملا بطاح نب نمحرلا دبع نب ىيي نب نوراه وه -4

 اا

 صف



 هلا لوُسَر باثكي هلثجف « ةيردنكسإلا كلم سقوَقملا ىلا كي ّيبلا نع

 ء راوج ثالث ُهَل ىَدْمَأ م :هيف هيفو ( ثيدَحلا َرَكَذ ّمُن + زلم ىف يبا ٠
 -ه.

 ص ل يي +
 ١ لس .٠ نك 2*2 -

 ملسو هيلع هللا ناوضر ميهاربإ ما ةيرام نهادح

 0 يحَمُجلا ثراحلا نب بطاح -8

 رحاه « بيبَح نب رِمْعَم نب ثراحلا نبا وهو « ورّمَع نب حّمْج نب نم
 . ثراحلاو « دّمحُم :هانباو « ةمطاف هتأرما عم ةشّبحلا ضرأ ىلا

 انثدح :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « بوقعي نب دّمحم انربخأ

 :قاحسإ نبا نع « ريك نب سنوي
 حّمُج يتب نم كي هللا لوُسسَر باحصأ نم ةشئحلا ضرأ ىلا رحاه ن .م ةيمست

 نب ةريغملا نب ثراحلا نب بطاح :يؤّل نب بْعَك نب صيّصُم نب ورْمَع نب

 " ثراحلاو دّمحُم هانباو ةمطاف هيأ رما هعم ( يحّمجلا َةفاَذُخ نب بيبَح

 وبأ انثدح :الاق « ناورم نب ميهاربإ نب دّمحُمو « بوقعي نب يلع انربخا

 انثدح :لاق « ذئاع نب دَّمحُم انثدح :لاق « ميهاربا نب دمحأ كلملا دبع

 ىيحي نب نوراه ىلا امهدانسإب « 797/4 ةوبنلا لئالد يف يقهيبلاو « ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور ١-

 . هب يبطاحلا

 . 5/9 ةباصإلاو « 498/١ ةباغلا دسأو « ١/+71 باعيتسإلاو « 591/7 ةباحصلا ةفرعم -؟

 ماشه نبا هاور دقو «ريكب نب سنوي ةياور ف قاحسإ نبا نم مهو اذه :ريثألا نبا لاق -*

 نسب ثراحلا نب بطاحو :لاقف « باوصلا ىلع قاحسإ نبا نع يئاكبلا نع [!5 ٠/١ ةريسلا]

 نم هيف مهولا لعلف « قاحسإ نبا نع ةملس هاور اذكو « ةفاذح نب بهو نب بيبح نب رمعم
 . هدانسا يف نم وأ 2( سنوي

 نضر



 نبا نع « ةمركع نع ( هيبأ نع « 'ءاطع نب نامثع نع « بيعش نب دّمحُم

 :لاق « سابع

 :ورْصَع نب حّمج يب نم ةيناثلا ةّرملا يف ةشبحلا ضرأ ىلا َرَجاَه نمو

 ضرأب هل ْتَدْلَو « بيبح نب َنوُعْظُم تنب هتأرما " [هعم]و ٠ رّمْعَم نب ثراحلا

 « بطاح نب دَّمحُم نعي ةْشبحلا ضرأب هل دلو « ثراخلا نب بطاح ةشّبحلا

 . ” بوصأ قاحسإ نبا لوقو « ّمَهَو اذهو

 * سُمّش دْبَع نب ورمع نب بطاح -84 |

 دّمحُمو « يرهُزلا هلاق « ةّكم نم ةشّبحلا ضرأ ىلا رَجاَه ْنَم َلَّرَأ وهو

 . ةياور هل ُفرعُ ال « قاحسإ نب

 * بتاكلا يِميِمّتلا يدّيسألا عيبّرلا نب ةلظنح - ظ

 . حيحصلاب سيلو « "|[ةعيبر نباإ :لاقيو )2 'عيبّرلا نب حاَبَر وحخأ

 ١- ةجام نبا هل ىور « ثيدحلا فيعض وهو « يناسارخلا ءاطع نب نامثع وه .

 أطخ وهو «ءرمعمو :لصألا يف -؟ .

 #- ةباغلا دسأ يف ريثألا نبا هلقن ١/ 4١17ُهَدْنَم نبا نع

  -4ةباغلا دسأو « 591/9 ةباحصلا ةفرعم ١/ » 584ةباصإلاو 5/5 .

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « ١184/5 يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو « 05/7 ىناثملاو داحآلا -ه

 ةباصإلاو ع «ه/؟ ةباغلا دسأو « 399/١ باعيتسإلاو 2 614/9 ةباحصلا ةفرعمو «.5

37 . 

 . تبثي ل هنأب 7١4/5 ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا مزجو - ةيناتحتلا ةانثملاب - حاير :لاقيو -5

 . هدنم نبا مالك لقن دقف « ةباغلا دسُأ نم بيوصتلاو ( أطخ وهو « عيبرلا :لصألا يف -/
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 نب عقّرملاو « ريَخشلا نب ديزيو « يدَهّنلا نامثع وبأ :هنع ىور
١ 6 

 ىعيص .٠

 لهأ ىلا هلوُّسَرو « 4 ّيبلا بتاك ٠ "يفْيَص نب مثكأ يخأ نبا وهو
 . فئاّطلا

 نم ناكو « يدّيمألا َةلَظْنَح نع « يدْهَنلا نامثع يبأ نع يريرُخْلا ىور

 « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « فسوي نب بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 :قاحسإ نب دمحم نع «ريكب نب سنوي انثدح :لاق

 يأ نبا يفْيَص نب عُقّرملا نب عيبّرلا نب ةلَظْنَح كي هللا لوُسَر ثَعَبو
 . فئاطلا لهأ ىلا يِفّيَص نب مثكأ

 انثدح :لاق « ىحي نب يرّسسلا انثدخ :لاق « ناميلس نب ةمثيح انربخأ

 :ح « ةصييقو ( ىسوم نب هللا ديبع
 نب هللا دبع نب دّمحمو ع ئيدملا ميهاربإ نب دّمحُم نب دمحأ انربخأو

 انثدح :لاق « رضنلا نب دمحأ نب دّمحُم انثدح :الاق « يراخُبلا رذنملا

 نع « نايفس نع مهلك « يراّرفلا قاحسإ وبأ انثدح :لاق « ورمع نب ةيواعم
 :لاق « بتاكلا ةلِظْنَح نع « يفْيَص نب عقرملا نع « داَنّرلا يبأ

 . ”ا/9/517 لامكلا بيذهت :رظني « هيبأ مع وه ةلظنحو ١-

 :رظني «ءارمعم ناكو « هقلي ملو كلي يبلا كردأ هنأ لاقي « نيروهشملا برعلا ءامكح دحأ -9؟

 . 5١9/١ ةباصإلا

 . (7؟1558) يذمرتلا هاور -*

 نضل



 عمو

 ءاسّنلا ٍلْثق ْنَع ىَهَنف « ةّلوُكَقَم ةأرماب م هتاَرَغ ْنم لَو هللا َلوُسَر َجَرَخ اّمَل
 ش . ١ اذه نم لوطأ ثيدح يف « نايّيّصلاو

 اوفلاحف « مهريغو دانّزلا يبأ نباو « نمحرلا دبع نب ةريغملا هاور

 ءعيبّرلا نب حاير هّدج نع ع عقرملا نع « دانَّرلا يأ نع :اولاقو « يروثلا

 . ؟ باوصلا وهو

 « ميهاربإ نب دّمحُم نب دمحأو « فسوي نب بوقعي نب دَّمحُم انربخأ

 « ءاطع نب باهولا دبع انثدح :لاق « ناقربّرلا نب رفعح نب ىي انثدح :الاق

 :لاق « يدّيسألا ةلِظَنَح نع ( َةداَتَق نع « ديعس انثدح :لاق

 نهرو ُهُطِب سُسْخلا تاَرلّصلا ءالُؤَه ىلع َظَقاَح ْنَم :لي هللا لوسر لاق

 . ؛[َراَثلا] هيلع ْمَرْح هلل اَقَح "[اهاري] ٠ َنهدوُجُسو َنهعوُكُرو
 . لسرُم ةداتق نع ديعس هاور اذكه

 ١- دمحأو 5847(2) ةجام نباو « ”7/8ىربكلا نئسلا يف يئاسنلا هاور 1078/54 (

 راثآلا ناعم حرش يف يواحطلاو  » 7١7/7هب يروثلا نايفس قيرط نم .

 ريبكلا خيراتلا يف يراخُبْلا راشأو  7١4/9مهو يروثلا ةياور نأب .

 - دمحأو 2 (58147) ةجام نباو « 717/8 ىريكلا نئسلا يف يئاسنلا هاور 488/5 ٠ و١78/4

 هب عقرملا نع دانزلا يبأ ثيدح نم ع 9845و« .

 عقرملا نب رمع قيرط نمو « 75/8-77 ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو « (؟578) دواد وبأ هاورو

 هب هيبأ نع يفيص نب .

 #- ثيدحلا جيرخت رداصم نم ةدايز .

 مجعملا يف يناربطلاو « 717/4 دمحأ هاور ثيدحلاو . رهاظ أطخ وهو « ةنجلا :لصألا يف -4

 ةداتق نع مامه قيرط نم اضيأ دمحأ هاورو . هب ةبورع يبأ نب ديعس ىلا مهدانسإب « ١١/4 ريبكلا

 .اهب

 انضذةا



 وحن « 'يمّشْيَعلا َةلَظْنَح نع « ةيلاَعلا يبأ نع « َةداَنَق نع « نابأ هلصوأو

 . هانعم

 ةلظنح نع « نسحلا نع « هيبأ نع « "دقرف نب رسح نب رفعج هاورو

 . يدّيسألا

 « يشاقّرلا دّمحُم نب كلملا دبع انثدح :لاق « ناميلس نب ةمئيخ انربخأ

 ةلظنح نع « نسحلا نع « هيبأ نع « دقرف نب رثسج نب رفعح انثدح :لاق
 :لاق  يدّبسُألا

 الوم ىلع َظَفاَح ْنَم :لوقي همِمَسُف كي بلا يدي نيب ُبتكأ تنك
 . ” هوُحَن رْكَذ ٌمُث , سْمخلا تاولّصلا

 ظ ؟ بهاّزلا رماع يبأ نب ةلظنح -05 01
 ليسغو ءدحأ ليتق « ورمع نب فوع نب ديز نب ةصعص نب نم 04 18 و2 7 7 ه م .هم .٠ يس هس

 . ةكئالملا

 انثدح :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « بوقعي نب دمحم انربخأ

 :لاق ١ رماع نع « ةدئاز يبأ نب اًيركز نثدح :لاق « ريكب نب سنوي

 ةباصإلا يف رسجح نبا لاق اذك « ةباحصلا يف يركسعلا دمحأ وبأ هركذ يمشبعلا ةلظنح ١-
 . ةياورلا هذه ىلع فقأ ملو .

 . 111/7 نازيملا ناسلو ء 10/١ نغملا :رظني « نافيعض هوبأو رسج نب رفعج -1

 . هب ناميلس نب ةمثيخ نع « ةفرعملا ف ٍميَعُت وبأ هاور -'
 ع 8٠.0/١* باعيتسإلاو « 867/9 ةباحصلا ةفرعمو « 7١7/١ عناق نبال ةباحصلا مجعم -4

 . ١ا//9 ةباصإلاو 2 55/5؟ ةباغلا دسأو

 ضو



 هثرّهط يذلاوهو « ُبهدآرلا ةلظْنَح لتقو «دُح

 نع « ريبزلا نب هللا دبع نب داّبع نب ىيي نع « قاحسإ نب دَّمحُم هاور

 هلسَفُت مُكَبحاَص ّنِإ :ي يبا َلاقف « ةَلظْنَح لبق دوسألا نب داَدَش نأ

 لاقف « ةَعئاَخا ٌعِمّس ال بْنُ وهو َجَّرَخ :تلاقف ؟ ُهَتَبحاَص اوُلَس ع ةكئالملا

 باهولا دبع نب دّمحُم انثدح :لاق « هللا دبع نب ورمع نامثع وبأ انربخأ

 ميهاربإ نع « " بَّتَعُم نب ةديّبُع نع « ديّبُع نب ىّلعي انثدح :لاق « يروُباسُيَنلا

 :لاق «

 ( هلُسَمُي ةكئالملا لي وبلا ىأرَق : بنج وهو بهاّرلا نب ةلّظْنَح ّلتق

 . ُبْنَح وهو جر :تلاقف « هتأَرْما ىلا لسرأف

 . ُهَرْيَغ ةّمألا هذه ْنم دّحأل اذه ْنكي مل :ميهاربإ لاق

 اذه ركذ مث « ساّبع نبا نع «مّسقم نع « مكحلا نع « ةّيش وبأ هاورو

 . ١ هلوطب ثيدحلا

 ١- ماشه نبا ةريس 7/7١ .

 كردتسملا ف مكاحلاو ,« 6 ناّبح نبا :قاحسإ نبا ىلا هاورو /5 ٠١ « ننسلا يف يقهيبلاو

  » 4ةيلحلا يفو « ةفرعملا يف ميَعُب وبأو « 745/7 ةوبنلا لئالد يفو ١/ » 701ةنسلا ماوقو

 ةوبنلا لئالد يف 5/31١١ .

 راونألا راحب عمجم « عزفلا اهيف ىلا ةحيصلا ةعئاهلاو 8//١41 .

 يئاسنلا الا ننسلا باحصأ هل ىور « فيعض وهو « يفوكلا ميركلا دبع وبأ وهو -؟ .
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 نب دّمحُم نب دّمحُمو « ةزمح نب دّمحُمو « ىيي نب نمحرلا دبع انربخا
 انثدح :لاق « بيبح نب سنوي انربخما :اولاق « رفعج نب هللا دبع و « سنوي

 نع « لحجر نع « ردكنملا نب دّمحُم نع « ةبعش انثدح :لاق ,دواد وبأ

 :يراصنألا ٍبهاّرلا نب ةلظنح

 . ' حسم ىَّنح هيلع ّدْرَي ملف كي هللا لوُسَر ىلع َمَلَس هنأ

 ظ " يكلاملا ةفينح نب ميذح نب ةلظُنَح -5

 09 هم, كد 7 مي 0و
 ؛« يكلاملاا ديّبَع نب لايذلا دحح « ميذح نب ةفينح نب ةلظنح :لاقيو

 هلو هللا لوسر ىلا * [ةفينح] هوبأ ُهلَّمَح يذلا وهو « ةكرْدُم نب دّسُأ نب نم وهو
 8 5 سمس يو عام 8 0 5 ا 5

 تمس « ينب رعصا اذهو ع نس ود 4 *[فإ] « هللا لوسراي :لاقف 4

 كروب وأ 0 كيف هللا كاب :لاقو 2 هسار ؟ لاعت مالغاي :لاقو )2 اهيلع

 . " كيف

 هب يسبعلا نامثع نب ميهاربإ ةبيش يبأ ىلا هدانسإب « 745/١١ ريبكلا مجعملا يف ياربطلا هاور ١-

 نع ةأطرأ نب جاجح ىلا هدانسإب 2791/1١ يف يناربطلا هاورو « ثيدحلا كورتم ةبيش وبأو ؛
 . اضيا فيعض هدانسا اذهو هب مّسَقم نع مكحلا

 . ةفرعملا يف ميعُن وبأ :هقيرط نم هاورو . هب ةبعش نع « 5914/7 هدنسم يف يسلايطلا هاور -؟

 ةباحصلا ةفرعمو 2 707/١ عناق نبال ةباحصلا مجعمو « ١87/7 يوَعَبْلل ةباحصلا مجعم -#

 . ١8/7 ةباصإلاو 258/9 ةباغلا دسأو ء م5

 . ةباغلا دسأ نم بيوصتلاو «أطخ وهو « ةلظنح :لصألا يف -4

 . هدنم نبا مالك لقن ثيح ةباغلا دسأ نم نيتفوقعملا نيبام -ه

 . 7١81/8 ناسللا ءدحاو ئعملاو « نيشلاب ىوريو « ةكربلاو ريخلاب هل وعدأ يأ -5

 . فّنصملا نع ريثألا نبا هلقن -ا/

 نذل



 نب بوقعي فسوي وبأ انثدح :لاق « ةرامع نب ةزمح نب دّمحُم انربخأ

 نب لاّيدلا انثدحأ :لاق « يزاملا لس َّنبا نيعي « رمع انثدح :لاق « نايفس

 ةلظنح يَّدح ُتعمس :لاق « ١ مدح نب ةفينَح نب ديّبُع نب َةلظْنَح نب ديبع

 . اوعمتجا :هينّبل لاق " [ةفينَح ] نأ ( ياَّمَعو يبأ ْثَّدَحُي

 نب قاحسإ انثدح :لاق « رصحي يركْسَعلا نسحلا يبأ نب ب, نسحلا انربخأ

 انثدح :لاق « " ءاقْرَّرلا يأ نب ديز نب نوراه انثدح :لاق « يِدادْعَبلا ميهاربإ

 يئثدح :لاق « يبأ ئثدح :لاق « ةلَظْنَح نب ديَبُع نب لاّيذلا انثدح :لاق « يبأ

 :ةفينح نب مدح نب ةلَظْنَح يّدج

 تاومسلا فس يبوأ امم ٠ ب ف مشا :ميلحل لاق ةفينح هّدج نأ

 نإ :لاقف « تكش اع صْوأف ُهاَبأ اوُعَمَتَحا دق :لاقف ( هينُب عّمَجف « مّرهلاو

 :لاق « اذه يميتي ىلع ةَقَدَص نيالا يف ةكطمسلا يئس انا ةئاك يصوأ

 , معن :لاق ؟ كلذ َنوُلوَقي مهّتْغمَسوُأ :لاق « َكنْوَم دعب كوني يختي :( نأ ُبحأ ال

 ؛اندحأ بيصق َنْثم هل انمَّسَق َتاَم اذإف ؛ اح َماَداَم :َنوُلوقَي مهّتعمسم :لاق

 تبكَرو بكر :ةلظْنَح لاق « و هللا ٌلوُسَر مُكَنيَيو ئِيَب :لاق « اني انمّسقو

 ةلظنح نع ديبع نب لايذ ىلا امهدانسإب ٠١4/4 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو « 507/0 دمحأ هاورو

 ىتؤي ةلظنح تيأرف :لاق . ثيدحلا ةمتتو « اقلعم 70/7 ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هاورو . هب

 . مرولا بهذيف « هللا مسب :لوقيو « هدي حسميف مراولا ناسنإلاب
 ١- ليدعتلاو حرخلا يف متاح يبأ نبا هركذ 17/ » 451١يبارعأ خيش :هلوق هيبأ نع لقنو .

 جيرخت رداصم نمو « ةيلاتلا ةياورلا نم بيوصتلاو «أطخ وهو « ةلظنح :لصألا يف -؟

 . ثيدحلا

 . دواد وباو يئاسنلا هنع ىور ع ةقث وهو ( يلصوملا ىسوم وبأ وه -#
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 ل

 « هللا لوسر اَنيتأ ىَّتح « هب تفدّرف :لاق «هاتبأ اي كب فدرأ نإ :لاق 2( ةعم

 . ١ ثيدَحلا َرَكَذ ّمُن

 :لاق « يزاّرلا ةعرز وبأ انثدح :لاق « ناطقا نيسحلا نب دّمحُم انربخأو

 نب ميذح نب ةَلظْنَح نع « ديّبُع نب لاّيذلا انثدح :لاق « راكب نب لْهَس انثدح

 :لاق « ةفينَح
- 

 ما يعد عا

 نك نإف « نوثالثف الإو « نوُرشعف الإو ٌرْشَع ةقدّصلا :لو هللا لوسر لاق

 . لبإلا نم نوعبرأف
 وبأو ,ءاقرزلا يبأ نب ديز هاورو ؛ ليوطلا ثيدحلا نم ٌرصتخم اذهو

 . ديبع نب لاّيذلا ”[نع] ةعامجو « يشّرقلا نامثع نب دّمحُمو « "ةبيتق

 ظ ؟يراصنألا ةلظنح يبأ نب ةلظنح 0 3 ١-

 . ةباحصلا يف يراخُبلا هركذ « ءابق لهأ نم

 . هثيدح دنسي ملو ( ميَحس نب ةلّبَح :هنع ىور

 ١- دنسملا يف ينايورلاو « 71/7 ىربكلا تاقبطلا يف دعس نباو « 507/0 دمحأ هاور 485/5 «

 ريبكلا يف يناربطلاو « مجعملا يف عناق نباو « مجعملا يف يوغبلاو ١7/4 « طسوألا مجعملا يفو

 */ 91هب ديبع نب لايذلا ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو ء .

 عمجملا يف يمثيحلا هركذو 4/ 2» 7١١تاقث هلاجرو :لاقو .

 . ةعبرألا ننسلا باحصأو يراخبلا هل ىور « ةقث وهو « يبايرفلا ةبيتق نب ملس وه -؟

 . قايسلا هيضتقي يذلا وه هتعضو امو « نم :لصألا يف -#

 +/١١4 ةباصإلاو « 5/9 ةباغلا دسأو « ١/»8” باعيتسإلاو « 805/5 ةباحصلا ةفرعم -4
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 هللا ديبع نع « يّمَّرلا فسوي نب ىيي نع هريغو ليعامسإ نب دّمحُم هاور

 :لاق « مح نب ةلبَج ن نع « ةسيئأ يبأ نب ديز نع « ورمع نب

 ىلوألا ةعكّرلا يف أرَ « َءاَبق دجسم مامإ ًيراصنألا َةلَظْنَح َفْلَخ ُتِيَلَص

 . ١ َدَحَّس ةدْحّسلا َعْلَب اًملف « رم ةروُس

 . ورمع نب هللا ديبع نع ةعامج هاور

 " يلع نب ةلظنح ١ 4 1١4-

 . " ظوفحُم ريغ
 دبع انثدح :لاق « دوعسم وبأ انثدح :لاق « ىي نب نمح رلا دبع انربخأ

 :ح « يبأ انثدح :لاق « ثراولا دبع نب دمصلا

 :لاق « يروُدلا سابع انثدح :لاق « دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأو

 هللا دبع نع 8 طا نس ا « ؟ثراولا دبع رمعم وبأ انثدح

 :يلع نب ةلظنح نع « هيبأ نع « ةديّرب نب

 ظفحاو « قَرَوَع رثساو « َيَعْوَر ن نمآ ّمُهْللا :لوقي ناك لَ هلل لوسر نأ

 3 يد ضقاو )2 يتئاَمَأ

 ١- يراخبلا نع ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هلقنو . 5مى-ما7/ع ريبكلا خيراتلا .

 ةباصإلاو « 719/1 ةباغلا دسأو « 850/7 ةباحصلا ةفرعم -؟ 5١5/7 .

 #- مهريغو يلجعلاو ناّبح نباو يراخُبلا نيعباتلا ف هركذ :ةباصإلا يف رجح نبا لاق .
 ديعس نبا وه ثراولا دبعو « ةديبع وبأ :باوصلاو « أطخ هنأ بسحأو ع لصألا يف اذك - ع

 ةتسلا ةاور نم وهو « ثراولا دبع نب دمصلا دبع دلاو « يربنعلا .

 هريغو دمحأ مامإلا خيش « يرصبلا ملعملا ناوكذ نب نيسح وه -ه .
  -5هب ديعس نب ثراولا دبع قيرط نم « ةفرعملا يق ميَعُ وبأ هاور .
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 . ينامأ ٌدأو :هثيدح يف دمصلا دبع لاق

 . هجولا اذه نم لإ ُفرعُي ال « بيرغ ثيدح اذه

 ١ يفَقتلا ةلظنح -6

 . لوهجمب « صّمح لهأ يف هُداَدع « بوسنم ريغ
 « يصمحلا قيرْبَز نب ميهاربإ نب قاحسإ نب ورمع نب دّمحُم انربخأ

 هّمع نع هثّدح هابأ نأ « ' ةعيزخ نب رصن ةمقلع وبأ انثدح :لاق « يبأ ٍئنثدح

 : اع نب نحرأ دع نع « ةمقلع نب ظوفحم هيخأ نع « " ةمقلع نب رصن
 اق « نييفقتلا ةلظنحو َةماَدق ن ع « ثراحلا نب فيضع ثيدح نع

 « ُساَّنلا بلقثاو « دحأ لُك ْبَهَذو  ٌراهّتلا مفترا اذإ كي هللا لوُسَر ناك

 « ًادحأ ىَري له ظني «٠ ًاعبرأ وأ نْيتمْكَر َعَكَرَف دجئمملا ىلا هللا َلوُسَر 0
2 

 هِناَرْهَبلا ناميلس هاورو « دانسالا اذهب الإ ْفرْعُي ال ٌبيرَغ ثيدح اذه

 . 3 ةباصإلاو ع 55/9 ةباغلا دسأو « 870/15 ةباحصلا ةفرعم ١- م

 . هلاح نع تكسو « 407/8 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذ -؟

 هيخأ نبا نبا نع ةمقلع نب رصن نع ةميزخخ نب رصن ىور :70 4/15 بيذهتلا يف يزملا لاق -"
 . ةريبك ةحسن هنع هل « ةمقلع نب ظوفحم نب ةدانج نب ةميزخ

 . هب قيربز نبا ىلا هدانسإب ةفرعملا يف ميعُن وبأ هاور -4
 وهو « يصمح هدنس :هلوق نكسلا نبا نع لقن مث , نيهاش نباو ُهَدْنم نبا ىلا رجح نبا هازعو

 . روهشم ريغ

 . هريغو دواد وبأ هل ىور « يصمحلا ديمحلا دبع نب ناميلس وه -8

 ناكل



 ١ يرّبْتَعلا سوأ نب هللا دبع نب ةلمرح -5

 . نييرصبلا يف هٌداَدع « هل ّىبلا بحّص

 . ةبيلغو  ةّيفصو « مصاع نب َناّيح :هنع ىور

 ةماغرض نع « دلاخ نب َةَّرق انثدح :لاق « رمع نب ليعامسإ رذنملا وبأ انثدح

 :لاق ( يّدج نع « يبأ ئندح :لاق « يرّبْتعلا ةلمرَح نب ةبيَلُع نب

 ىلا ُرظْنا ُتلَعَجَف « َةاَدَعلا لصف « « ّيحلا نم بكر يف كي يبلا ىلا تهل

 :تلق « لحئرأ نأ ُتْدَرأ اًمَلَق :لاق « سّلَعلا ّنم مهفرْغَأ ُداكأ امو مْوَقلا هوُجُو

 حلم تفقف يخت ن نك اذإإرأ « هللا نأ :لاق ؟ ٍنيصْوُأ « هللا لوُسَراَي

 هك راف ُهَرْكَت ام نورك ذي -ٍ مهتعمس اذإو « ُهُمَرلاف َكّبِحْعياَم َنوُركَذَي ْمُهتْعمَسَف

 يلَصي ناكَم هل ناكو « َنيلصملا َدَحُأ ةلمْرَح َناكو :رذنملا وبأ لاق

 . ةالّصلا رّثأ ْنم م ضْرأألا ُهالْجَر ْتّصاَع دلو «© هيف

 :لاق « ةلمرَح نع ١ مصاع نب َناّبح نع ( ناّسح نب هللا دبع ىورو

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 181/7 يوَعّبلل ةباحصلا مجعمو « 79/7 ىناثملاو داحآلا ١-

 « 4/5/١ ةباغلا دسأو , 7/١ باعيتسالاو « 657/7 ةباحصلا ةفرعمو «© 0

 م 51/7 ةباصإلاو

 دبعو « 50/1 ىربكلا تاقبطلا يف دعس نباو 2« ”.0ه/4 دمحأو ء هم١/؟ يسلايطلا هاور -1

 يف يواحطلاو « مجعملا يف يوغبلاو « يناثملاو داحآلا يف مصاع يبأ نباو ع (475) ديمح نب

 ميعت وبأو « 5 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف عناق نباو « ١ راثآلا يناعم حرش

 . هب دلاخ نب ةرق ىلا مهدانسإب « 75/١ ةيلحلا يفو « ةفرعملا يف
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 نم اًضْحعَب انضْعَب ف رْعَي ُداَكَي امو ( فصلا م : ” « هللا لوُسَر انب ىَلَص

 . ١ سلقغلا
2 

 . ةَرَق نع ٌروهشم ثيدح اذه

 م ' يملسألا ورمع نب ةلمْرَح -7 ِ
 نب ناس هّمع:عم وهو « عادولا ةَّحَح يف هلو ّيبلا ىأر ع نمح رلا دبع وبأ

 . " دنه نب ىحي :هنع ىور

 ةلمرَح نع ( دنه نب ىِيي نع « يملسألا ةلمرَح نب نمحرلا دبع ىؤور

 :لاق « ورمع نب
 0 00 سس يه سا ل يهم ا 9 00

 ناسح نب هللا دبع نع ليعامسإ نب ب ىسوم نع (777) درفملا بدألا يف يراخُبلا هاور ١-

 . هب يربنعلا

 ةباحصلا ةفرعمو « 714/١ عناق نبال ةباحصلا مجعمو « ١80/١ يوَعَبلل ةباحصلا مجعم -؟

 . 01/5 ةباصإلاو « 2/5/١ ةباغلا دسأو « 589/١ باعيتسإلاو «

 . ةلمرح نب نمح رلا دبع هنع ىور « ةبحص نانسلو « ةنس

 « مجعملا يف عناق نباو « مجعملا يف يوغبلاو « 777/4 ةميزخ نباو معمم دمحأ هاور -

 . هب ةلمرح نب نمح لا دبع ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يق ميعُن وبأو هع ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو

 . تاقث هلاجرو :758/7 عمجملا يف يمتيهلا لاقو

 نكن



 و « يدرواَرّدلاو « بيهؤو « ديوُس نب ميهاربإو « بويأ نب ىيي هاور

 . هوجن رفعح نب هللا دبع

 . ةلمرح يّمَع فْدر تنك :لّصَفملا نب رشب لاقو

 ١ يراصنالا ديز نب ةلمرح - 0

 هيف لس

 .مهواوهو

 انثدح :لاق « دّمحُم نب حلاص انثدح :لاق 2« ثراحلا نب هللا دبع انريخأ

 « رَّمع نبا نع « حاَبَر يبأ نب ءاطع نع - لاق اذك -"؟ ةجلُد وبأ ئثدح :لاق

 ٠ :لاق

 : : ز نب ةلمرح هءاَج ذإ هل ي ينب دَحَأ يراصنألا ديز نب ةلمرَح هءاَج ذإ لص ”هنلا دنع ًاسلاج تنك

 . " اليوط ائيدَح ركذ َّمُث « هلو ّيبلا يدي َنيب سّلَجَف « ةئراَح

 * ىّرْعْلا دبع نب بطيَوُخ-8 1

 ١- ةباغلا دسأو « 8514/؟ ةباحصلا ةفرعم ١/ » 40ةباصإلاو 00/7 .

 ريبكلا مجعملا يف امأ « ةيحجُذ وبأ :705ص فّصملل بابلا حتف يف ءاجو « لصألا يف اذك -؟

 هدجأ مل ينأل « ةينكلا هذه نم تبثتلا عطتسأ ملو « ةحبذ وبأ :هيف ءاج دقف ميعُت يبأل ةفرعملا يفو

 . رخخآ عضوم يف

 ةجراخ نب مثيملا ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو « 5/4 ريبكلا مجعملا يف قاربطلا هاور -»

 . هب

 . هب سأبال هدانساو :رجح نبا ظفاحلا لاقو

 ( 799/١ باعيتسسإلاو « 594/5 ةباحصلا ةفرعمو « 391/7 يركب ةباحصلا مجعم - 4

 . ١517/5 ةباصإلاو « 76/9 ةباغلا دسأو

 نكما



 انثدح :لاق , رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « برقعي نب دّمحُم انربخأ

 « هريغو مّرَح نب ركب يبأ نب هللا دبع انثدح :لاق « قاحسإ نبا نع « سنوي

 ْمُهبوَلَف ةقلؤملا نم م َنيئملا باّحصأ ْن م لي هللا َلوُسَر ُةاَطْعَأ ن مم ناك

 لبإلا نم ةئام سيق يبأ نب ىّرعلا دبع نب ُبطيَوُح :برعلا رئاسو شيرق نم ١ ع 3 2 قر مق ل ممل محلا لى موف

 ” دعاقلا َةالَّص ( ةالّصلا باتك يف أطوملا يف هثيدح

 ” ىَّرْعلا دبع نب طوخ -

 و و 00

 . لوألا هنإ :لاقي « ٌدك يبلا نع

 :ثّدح هنأ « ىَّرعلا دبع نب طْوَح نع ( َةديَرُب نبا نع , ملعملا نيسح

 . ١10/4 ماشه نبا ةريس ١-

 5553/17 لامكلا بيذق يف يزملاو « 4355/8 كردتسملا يف مكاحلا :قاحسإ نبا ىلا هدانسإب هاورو

 . 5١9/١ كلام أطوم -؟
 ِء ل

 . ١45/9 ةباصإلاو « 1/5/5 ةباغلا دسأو ع 1١95/5 يوَعَّبلل ةباحصلا مجعم -*

 ناك



 اهوُعطََي نأ مالسلا هيلع ينل مُهَرَمأف « ٌسسَرَح اهيف ةَْفر هب م لو بلا نأ
 م

 ١ اف هد مي 1 - 7 2

 ٌسَرَح اهيف ةقفر ُبَحْصَت ال ةكئالملا نإ :لاق ٠

 0 شاورق نب طوخ | 0١-

 . هل ّيبلا ىتأ

 وبأ ناذاش نب لهس انثدح :لاق « يراخُبلا ورمع يبأ نب دَّمحُم انربخأ

 عم تنك :لاق ( يدنقُرَمَّسسلا معان نب , ميعت انثدح :لاق « يراخبلا نوراه

 نب ملااس نب لضفلا نب متاح نع انثّدحف « ةرصببلا ةيدابب ناذاَش نب ىسيع

 « ردح نب ثبش نب َةماَمُث نب نيّصُح نب شاوْرق نب طرح نب ثاّيغ نب نوح

 ( ثاّيغ نب نوح نع هثدح ًاملاس هابأ نأ ءملاس نب لضف يبأ ئثدح :لاق

 :لاق « هيبأ نع « شاّوْرق نب طْوَح نب تاّيغ نع
 ناككف « ٌدقاَو هل ُلاَقُي « يدع ينَب نم ٌلُحَرو انأ ل ّيبلا ىلع ُتدَرَو

 . " هلوطب ثيدَحلا َرَكَذ مّ « َملَسَأ ام َلَوُأ كلذ

 " يراصنألا ديزي نب طوخ -

 . ةفوكلا لهأ دنع هثيدح « دايز نب ثراحلا مع نبا

 « ةفرعملا يف ميَعُن وبأإو «4 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف يوغبلا هاور ١-

 . هب ديعس نب ثراولا دبع ىلا مهدانسإب

 . هب يراخُبلا ورمع يبأ نب دّمحُم ىلا هدانسإب ةفرعملا يف معن وبأ هاور -؟

 . هدنم نبا نع رجح نبا هلقنو

 اا ةباغلا دسأو « 7٠١/5 ةباحصلا ةفرعمو 2 ١945/١ يوَعَبلل ةباحصلا مجعم -

 . 147/59 2 هال١/54 ةباصإلاو
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 دّمحُمم نب رفعج انثدح :لاق « يدادْعَبلا كلام نب نسحلا نب رمع انربخأ

 "ليسٌعلا نب نمحرلا دبع انثدح :لاق « نابأ نب ليعامسإ انثدح :لاق « ديعس نب

 :دايز نب ثراحلا ىنربحخأ :لاق « ديسأ يبأ نب ةزمح انثدح :لاق ؛

 :لاقهف « ةرخملا ىلع َساّنلا ٌعياَنِب وهو « قدّنخلا موي هلي ّيبلا ىتأ هنأ

 و م 2 1 دام

 نبا ديزي نب طوَح :لاق ؟ اذه نمو :لاق « ةرجهلا ىلع اذه عياب « هللا لوسراي
 سانلا نكلو « دَحأ ىلا نورجاههت ال , راصنألا َرْشْعَم مكُنإ :لاقف « يمَع 2 02 م 2 7 1 0 سهلا ل كَ

 و 20 م

 . " مكيلإ نورحاُهي

 . ليسعلا نبا ثيدح نم الإ ُفرعيال بيرغ ثيدح اذه

 8 ؛ يمورزخملا هللا دبع وبأ بطنح -"76* 1

 . فالتحا هثيدح دانسإ فو « هِي ّيبلا عمّس

 وهو « يدعاس يراصنأ دايز نب ثراحلاو . هتمجرت رداصم نم ةدايز نيتفوقعملا نيبام ١-
 لامكلا بيذق :رظنا « راصنألا لئاضف باتك يف دحاو اثيدح دواد وبأ هل ىور « يباحص

19-1 . 

 يف يذمرتلا هل ىور « يندملا ليسغلا نبا ةلظنح نب هللا دبع نب ناميلس نب نمحرلا دبع وه -؟

 . يئاسنلا ىوس نوقابلاو لئامشلا

 يف ةناوعوبأو 2 4/١751و . 575/7 دمحأو , 5509/7 ريبكلا خيراتلا يف يراخببلا هاور -"

 يف ميَعُت وبأو 2 7959/7 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف يوغبلاو 0 701/5 هدنسم
 . هب ليسغلا نبا نمحرلا دبع ىلا مهدانسإب « ةقرعملا

 ١7/7 ةباصإلاو . 57/9 ةباغلا دسأو « ١/..4 باعيتسإلاو 2« 885/7 ةباحصلا ةفرعم -4

508 
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 دبع نب ةريغملا نع « 'كيّدف يبأ نبا نع « يبأ انثدح :لاق « رفاسم نب

 « هدذجح نع « هيبأ نع ء بطنح نب هللا دبع نب بلطملا نع 2 "نمحرلا

 :لاق
3 - 

 32 ماش هَ 1 2 2 رولشو ا 5 تلزم 2

 . سأرلا ني

 5 هَ 3 7 8

 هللا دبع نب بلطملا نب زيزعلا دبع نع « كيدف يبأ نبا نع هريغ هاور

 . ؟ هّذج نع « هيبأ نع 2( بطنح نب

 . بيرقتلا يف رجح نبا لاق امك « بئارغ هل ةقث وهو « يندملا يمازحلا يدسألا وه -؟9

 . هب يركسعلا نسحلا ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأ هاور -#

 نيرحبلا عمجب يف امك « طسوالا يف يناربطلا هاور دقف « ةباحصلا نم ددع نع دهاوش هلو

 دادغب خيرات يف يدادْعّبلا بيطخلا هاورو « فيعض هدانساو « ةفيذح ثيدح نم « 5

 هاورو « فعض هيفو ( ليقع نب دمحم نب هللا دبع هدانسا قو « رباح ثيدح نم 2:

 نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم « 57/9 دئاوزلا عمجم يف امك « ريبكلا مجعملا يف ناربطلا

 . تاقث هلاجر ةيقبو « هفرعأ ملو مشاه نب ىلوم دَّمحُم هيفو :يمثيهلا لاقو « صاعلا

 يبأ نبا قيرط نم « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو « ”78/+ مكاحلاو « (”5.5) يذمرتلا هاور -4

 . و يبلا كردي مل بطنح نب هللا دبع و « لسرم ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو « هب كيدف

 ا



 ١ يراصنألا ناحلم نب ماَرَح 4

 . كلام نب سنأ :هنع ىور ( ؟ةنوُعَم رب موي لتق « كلام نب سنأ لاخ

 دمحأ انثدح :الاق دايز نب دّمحُم نب دمحأو « بوقعي نب دّمحم انربخأ

 :لاق ع« قاحسإ نب دمحم نع «ريكُب نب سنوي انثدح :لاق ( رابجلادبع نب

 نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ةريغُم نع « راسي نب قاحسإ يدلاو نثدح

 لهأ نم امهريغو مْرَح نب ورمع نب دَّمحُم نب ركب يبأ نب هللا دبع و « ماشه
 :لاق « ةنيدملا

 نوعبرأ مهيف ه  ”ترّملل قْنَعملا ورمع نب ٌَرذنملا هلي هللا لوُسَر ثعبو

 « َناَحْلم دب رو « ةّمّصلا نب ثراخلا : :مهنم « َنيملسمنلا راّيخ نم ًالُخَر

 4 ثيدُحلا ركَذ م ُ

 ١- باعيتسإلاو 2 841//؟ ةباحصلا ةفرعم ١/ 8”85ةباغلا دسأو ع ١/ » 477ةباصإلاو ٠9/417

 اذه ىلا هب ةروهشم اهمسا ىلع ةيقاب ىلبأو « ميلس ب دالب نم ىلبأ يف ةعقاو رثب « ةنوعم رثب -؟

 محجبعم :رظني « ريطم رايد مويلا يهو « ةرونملا ةنيدملا ةرادإل ةيرادإلا اهوؤش يف ةعبات « دهعلا

 . ه5ص يراخُبلا حيحص يف اهركذ دراولا ةنكمألا

 نسبا هطبض دقو « ةداهشلا ىلا عرسأ هنأل كلذب رذنملا بقل امنإو « قباسلا وهو . « قنعملا -*
 طبض 559/6 ةباغلا دسأ يف ريثألا نبا هطبضو « نونلا ديدشتب ١594/4 هبتنملا ريصبت يف رجح

 . ١190/4” ناسللا :رظنيو « توميل قنعملا :ليقو « ةدش نودب نونلا رسكب :ملق
00 

 . هب قاحسإ نبا ىلا هدانسإب ةباغلا دسا يف ريثألا نبا هاورو . ١و ماشه نبا ةريس - 8



 نع ؛ قازرلا دبع نع ٠ « ميهاربا نب قاحسإ انثدح ٍناولاق ؛ رهزألا نب دمحم

 7 0 ء#ر 17 0 2007 2 م

 « ةّنوُعَم رعب موي نعط - كلام نب سنأ لامع وهو - ناحّلم نب َماَرَح نأ
2. 

 . ١ةّبْكلا ّبَرَو ترف :لاقو ( ههْجَوَو هسأر ىلع ُهَحَضَن مث « هيدي اقل

 " رَمْعَم نع كراّبملا نبا هاور

 " ةرصب نب ليَمُحخ -

 . ةرْصَي بأ « يرافغلا رافغ نب بحاَح نب صاَقَو نبا وهو

 هلاق ءحصأ خو «ةرلعت :ليقو لمح يق « ةفالتعا هما يفو
 * يراخبلا

 :لاق « بويأ نب ىيي انثدح :لاق « مالسلا دبع نب دمحم نب دمحأ انريخأ

 ح « ريتك يبأ نب رفعح نب دّمحُم انثدح :لاق « *ميرم يبأ نبا انثدح

 ديعس نع « ملسأ نب ديز نع « فّرَطُم نب دّمحُم ناسغ وبأ انثدحو

 :لاق ( َةريَرْه ىلأ نع « يرّبقملا

 ١- هب رمعم نع « 7717/0 فّنصملا يف قازرلا دبع هاور .
 هللا دبع ىلا امهدانسإب « )١195( ةباحصلا لئاضف يف يئاسنلاو « (”78) يراخُبلا هاور -؟

 . هب كرابملا نب

 دسأو « ١814/١ باعيتسإلاو « 888/7 ةباحصلا ةفرعمو « 6١/؟ يوَعَبلل ةباحصلا مجعم "

 . ١70/9 ةباصإلاو « 51/7 ةباغلا

 . ١77/9 لامكالا يف الوكام نبا لاق اذكو . 1١7/8 يراخبلل ريبكلا خم خيراتلا - 4

 . يرصملا مرم يبأ نب مكحلا نب ديعس وه -ه

 اند



 َنيأ م :َلاق - كف يلا بحاَّص - َةَرْصَي نب َليَمُح ُتيِقَلَف روّطلا تيت

 . ثيدحلا َرْكْذ من « روطلا نم :تلق ؟ تح

 . هلثم هريغو مساقلا نب حور هاورو

 . ةرصب نب ليَمُح :لاقو « ديز نع يدرَواَرَّدلا هاورو

 ةملتم يبأ نع « ريثك يبأ نب ىجيو « ثراحلا نب ميهاربإ نب دّمحُم هاورو
 . ةرْصَب يبأ نب ٌةَرْصْب ٌتدحَوف َروُطلا تيتأ :لاق « َةَريَرُه يبأ نع ؛

 يقل :لاق « 'نمحرلا دبع نب رمع نع « ريَمُع نب كلملا دبع لاقو
 . ةريَرُه ابأ ةرصَب وبأ

 يبأ نع « " ةريَبه نبا نع « 'ميعُت نب [رْيخ] نع . دعس نب ثيللا هاورو

2 

 . انب ىلَص ةرصب ابأ نأ « ميمت

 «لهذ رب بيلك نع « بيبح أ نب ديزي نع . دعس نب ثيللا هاورو
1-82 .- 

 هل ىور يعبات وهو « يموزخملا يشرقلا ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب رمع وه ١-
 . ادحاو ائيدح يئاسنلا

 ملسم هل ىور « يرصم ميَعُت نب ريخو ءأطخ وهو « ٍميَعُت نب ريبج :لصألا يف ءاج -؟
 . امهريغو يئاسنلاو

 يناشيبلا كلام نب هللا دبع وه ميمت وبأو « يرّصملا ةريبه نب هللا دبع وه « ةريبه نبا -
 . يرصملا

 دواد وبأ هل ىور «ءرصم نكس « يرافغ ربج نب ديبعو « أطخ وهو « نينح :لصألا يف -4
 . ادحاو ثيدح

 دقف 2 775/9 ياربطلل ريبكلا مجعملا رظناو . )٠٠١( مقرب « ةرصي يف ثيدحلا جيرخت مدقت -ه

 . اهريغو قرطلا هذه ةياور ىفوتسا

 انامالا



 ١ يراصنألا بْك يبأ نب مَْح 0
 . ةنيدملا لهأ يف هُداَدع

 هللا دبع نب رباج نب نمحرلا دبع هنع ىور
 :ح « يزاّرلا متاح وبأ انثدح :لاق « يلع نب نسحلا نب ىلع انربخأ

 ءدهف نب ميهاربإ انثدح :لاق « فسوي نب دّمحُم نب دمحم انربخأو

 نب بيبح نب بلاط انثدح :لاق ( ليعامسإ نب ىسوم ةملس وبأ انثدح :الاق

 يبأ نب مْرَح نع ثّدحي رباج نب نمحرلا دبع تعم :لاق « "سيق نب لهس

 :بعك

 ةرقُبلاب أرقف « برغملا ةآلّصب هّمْوَق ُمُوَي وهو « لّبَح نب ذاعم دم ُهَلأ

 نإ , هللا يبئاي :لاقف « 6 ّىبلا ْذاَعُم ىئأف ءاوُحَّبصأف « فرّصْناَو ىَلَصف

 ُترَرَم هللا ّيبئاي :لاقف : ٌمْرَح ءاَجف ؟ يهام يردأ ال ةَعْدب ليلا َعَدتْلا امْرَح '

 ( ُتْفرَصلا مث « قلص تنسحأف ُتِيَلَصف ٠ ةَليِوَط ٌةَروُس حنا دقو ذاع.

 . ” ةحاحلا اًذو ُريغّصلاو ٌُريبَكلا كَفلَخ ؛ ًاناّنق كَ ال « ذاعُماي :لاقف
- 

 ١- ةباصإلاو « 4/؟ ةباغلا دسأو ء4.»/١ باعيتسإلاو « 857/7 ةباحصلا ةفرعم 51/9 .

 هننس يف دواد وبأ هل ىور « يندملا يراصنألا -؟ .

 ءةفرعملا يف ميَعُت وبأو 2« /1١١ ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلاو + (0791) دواد وبأ هاور -#

 . هب يكذوبتلا ةملس يبأ ىلا مهدانسإب

 الا



 ؛ مهريغو حلاص وبأو ءراثد نب براَحمو « رانيد نب ورمع هاورو
 ركذ من , راصنألا نم يف ءاَجف ٠ ( َلَوَطَف « هباحصأب ىّلص اذاَعُم نأ « رباَج

2008 

 ا

 ١ هّمَّسِيْلو , ثيدحلا

 8 " رباج نب ليسُح -7 0
 . دُحُأ َموي لتق « ” لّهشَألا دبع ئب نم « ناّميلا نب ةفيذُح ُدلاَو

 دمحأ انثدح :الاق « بوقعي نب دّمحُمو ع دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 :لاق « قاحسإ نب دّمحُم نع ريكي نب سنوي انثدح :لاق ' رابجلا دبع نب

 وبأ رياح نب ُليَسُح :لهشألا دبع يني نم نيملئسملا نم دُّحأ موي لتقو
 َقَدِصَقف «نوُرذَيالو ةكرغملا يف َنومّلَسملا ُهَباَصَأ : ناَمّيلا نب ةفيذُح

 ع *-- ئه

 ُهَباَصَأ ْنَم ىلع هتّيدب ةفيذُح

 نب رمع نب مصاع نع « قاحسإ نب دمحم نع « ةدئاز يبأ نبا هاور

 :لاق « ديّبل نب دومحم نع « ةداتق

 الو َنوُردَي الو ةفيذُح يبأ لْيَسَح ىلع َنيملسملا ُفايْسمَأ تفلتخا
0 

 لوسر َدارأف . دونَ نب لع ةاَصأ يذلا اكو هوقو ٠ ع هنوف

 دّصَتق 26

 قرط قوتسا دقف ع 4514/8-47١ عماجلا دنسملا :رظني « امهريغو ملسمو يراخببلا هاور ١-

 . تئش نإ هرظناف « ثيدحلا اذه

 . 74/9 ةباصإلاو « 15/9 ةباغلا دسأو « 81/١“ باعيتسإلاو « 889/7 ةباحصلا ةفرعم -؟

 . سبع نم هلصأو « لهشألا دبع نب فيلح وه --*
 . /5/7 ماشه نبا ةريس -4

 لاما ن



 " يعجشالا ةجراخ نب ايسح -4

- 

 نب زيزعلا دبع انثدح :لاق « يرهُزلا دّمحُم نب بوقعي انثدح :لاق « ةّرَسم

 نع « *[ةّيوَح] نب نعم هلاَغ نع « يثراحلا ةصيّوُح نب ميهاربإ نع « ؟نارمع

 :لاق « يعجشألا ةجراّخخ نب ليسح

 حاّصلو « ِنِمْهَس سرفلل برق «ريع و هللا لوسي َعَم تدهش
 0 مه

 /يرماعلا للسح -8 ١

 . بوُسْنَم ريغ « يؤل نب رماع يب نم

 ١- ؟”ا/-7+/+ ماشه نبا ةريس .

 باعيتسإلاو « 885/7 ةباحصلا ةفرعم -؟ ١/ » 08ةباصإلاو « 10/9 ةباغلا دسأو ؟/7٠ .

 ةحراخ نب نيسح ةمجرت يف لاقو « رخآ هنأ رهظي يذلاو :ةباصإلا يف رجح نبا لاق -

 . يل رهظي اميف ةجراخ نب ليسح ريغ وهو :17-/

 . 711/7 ليدعتلاو حرجلا يف ءاج امك « ثيدحلا فيعض وهو -4

 ديدشتو « واولا رسكو ةلمهملا ءاحلا حتفب « ةيوحو « أطخ وهو « ةيريوج :لصألا يف -ه
 . رجح نبا هطبض اذك « ةيناتحتلا

 نارمع نب زيزعلا دبع هاور :لاقو « 711/7 ليدعتلاو حرحلا يف متاح يبأ نبا هركذ ثيدحلا -5

 . هدنم نبال هازعو ةباصإلا يف رجح نبا هركذو . هب
 . ٠١/7 ةباغلا دسأو « 89/7 ةباحصلا ةفرعم -

 ناعما



 يبأ نب مساقلا ينريحأ :لاق « ' ةّرْبَس يبأ نب ركب وبأ انثدح :لاق « ١ لوُمّسَم

 :لاق « يول نب رماع ئب دّحَأ لئثسمح يّدج نع : يبأ ئثدح :لاق 2, " طمّتشلا
- 

 4 50 7 م دع 7 20 0 7 0 ا ا 0 ما سار -
 لاق  هَّحَح نم غرف لق ٍلُجَر ىلع ُهَعَم ْنْحَنو هتجَح يف هي هللا لوُسَر رم

 . * َلَمَعلا فنتتا :لاق معن :لاق ؟ َكَّجَح َكل ٌملّسُأ :هل

 . دانسإلا اذهب الإ فرعيال ُبيرغ ثيدح اذه

 © حوُمَجلا نب رذنملا نب باَبُحلا 1 ٠

 يديمحلا ناك « ثيدحلا فيعض يوقلاب سيل :متاح وبأ لاق « موزخم نب نم يكم وه ١-
 . 9//751 ليدعتلاو حرخلا :رظني « هيف ملكتي

 كورتم وهو « يندملا يرماعلا يشرقلا ةربس يبأ نب دَّمحُم نب هللا دبع نب ركب وبأ وه -1
 . ةجام نبا هل ىور « ثيدحلا

 . نافرعيال هوبأو مساق :لاقو « 455/4 ناسللا يف رجح نبا هركذ -'

 هللا دبع نب دّمحُم نع 2« 784/07 طسوألا فو « 75/5 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -4

 . هب ناهبصألا هتسر نب

 هيفو « طسوألاو ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور :لاقو « 707/7 دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا هركذو

 . ادج فيعض وهو « ةربس يبأ نب ركب وبأ
 ١١/؟ ةباصإلاو « 475/١ ةباغلا دسأو 2 781١/١ باعيتسإلاو « 810/7 ةباحصلا ةفرعم -ه

 قلو



« 
- 

 ردَب َدِهَش « يراصنألا ورمع ابأ نيكي

 . 'ةفيقسلا ثيدح ىف ٌركذ هل

 « ةنس َنيثالثو ثالث نبا وهو 2

 رمع نب دّمحُمو ( دايز نب دّمحُم نب دمحأو « ناميلس نب ةمثيخ انربخأ

 نع «رمعم نع « قازّرلا دبع نع « قاحسإ انثدح :اولاق -« رهزألا نب

 :ريبزلا نب ةورع نع «يرهزلا

 ع ككحملاا اهلين انأ :ةفيقّسلا موي لاق رذنملا َنب باّبحلا نأ

 . ' ْبَّحَرملا اهقْيْذُعَو

 نأ « ةشئاع نع « هيبأ نع « ةورع نب ماشه نع « لالب نب ناميلس هاور

 يفعقتو « ةفالخلاب هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأل عيوب اهيفو ( ةدعاس نب ةفيقس يه ١-

 اميرق ىلا ادوجوم ناكو « زيزعلا دبع كلملا ةبتكم نم برقلاب « يوبنلا دجسملا نم ةيبرغلا ةهجلا

 . 5١هص فيرشلا يوبنلا دجسملا لوح ةباحصلا تويب :رظني « ةعاضب رئب

 محبعملا يف يناريطلا هاورو . هب دشار نب رمعم نع 455/5 فّنصملا يف قازرلا دبع هاور -؟

 نم ليوط ثيدح نمض ١45/1١7 يراخُبْلا هوارو . هب قازرلا دبع ىلا هدانسإب « 45/4 ريبكلا

 . هركذف « راصنألا نم لئاق لاقف :هيفو «رخآ هجو

 ليإلا نسم ةبرحلا نأ كلذو « ةرحشلا لصأ وهو « لّدحلاب هسفن لّثم هنأف « روكذملا هلوق امأ

 . هيلإ ُكلتحت يذلا لّذحلا اذه لبإلا ىفتشُت امك هيأرب ىفتشُي هنأ ىّنَعف هب ىفشُتف لذجلا ىلا ٌكلتحت

 بلص دحُوف « بّرُجو اهفرعو رومألا برج دق ذّجنم هنأ دارأ هنأ وهو « رخآ نعم كانهو

 نمل كاكح لذح راصنألا نود انأ :هانعم ليقو « هنرق نع رفيال ردغلا تبن وخر ريغ رسكملا

 حتف :رظناو ع 400/1 ناسللا « ميظعتلل هيف ريغصتلاو « ةبْعّّصلا نرقت يبق مهأوانو مهاداع

 . 410/١ ةباغلا دسأو « 31/07 يرابلا

 ادع



 0 ١ يظيق نب باّبحلا 05 1

 . دحأ موي لتق ٠ لهشألا دبع نب نم
 انثدح :لاق « رابحلا دبع نب دمحأ انث دح :لاق , برقعي نب دّمحم انربخأ

 :لاق « قاحسإ نب دّمحم م نع « ريكي نب سنوي

 . " يظْيَق نب ُباَبحلا :لهشألا دبع يني نم ّنيملسملا نم دحأ موي لتقو

 ” يراصنألا ورمع نب باّبحلا 5
 . ةنيدملا لهأ يف هُداَدع

 نع لفلان ةملس انثدح :لاق : ءداح يأ نب دمحم اح :لاق 2« ريشب

 :تلاق

 رم و هنم يز ورمع نب ٠ يعي نآلا :كرما تلاقف دلو هلم يلو تامف ٠ ورع نب باب اسك
2 

 ع ؟4[؟ بابحلا] ةكرت ُبحاَص َْم :لاقف « هلي ّيبلل كلذ ُترْكَذف « هنْيَد يف

 . 9/9 ةباصإلاو « 455/١ ةباغلا دسأو « 7117/١ باعيتسإلو « 7//6530 ةباحصلا ةفرعم ١- ع
 . ال5 ماشه نبا ةريس -؟

 . 9/9 ةباصإلاو « 498/١ ةباغلا دسأو « 851//” ةباحصلا ةفرعم - ع

 . ثيدحلا جيرخت رداصم نم ةدايزلا هذه -+4

 كلل



 2 دا 7 مرر هر 55 م 8 8 .

 اهوُعيِبَت ال :لاقف « هللا لوُسَر ُهاَعَدَف « ورْمَع نب ْبْعَك رّسّيلا وبأ هوُحَأ :تلقف

 يي
 1-2 هس عع 0 07 0. 0 مه ار##ا م

 . ١ اولعفف « مكضوعأ ينوثأف ينءاج دق قيقرب .
2 

 ع

 اذإو « اهوقتعأو

 . دانسإلا اذهب الإ فرعيال ُبيرغ ثيدح اذه

 0 " لوُلَس [نبا] يأ نب هللا دبع نب بابحلا 95١ ظ

 . ” هل نذأي ملف « هيبأ ثق يف هي ّيبلا نذأتنما يذلا وهو

 نع « حلاص يبأ نع « بئاسلا نب دّمحُم نع « ؟ناورم نب دّمحُم هاور

 . سابع نبا

 « دماح نب دّمحُم انثدح :لاق « يدنقرمسلا وزمع نب ليعامسا هانربخا

 :ح « قاحسإ نب يلع انثدح :لاق

 ميَعُت وبأو 4 2/5 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو ا دمحأو 2 (9907) دواد وبأ هاور - ١

 . هب قاحسإ نب دّمحُم ىلا مهدانسإب « 740/١١ ننسلا يف يقهيبلاو « ةفرعملا يف

ِ 

.- 7 - 

 ةدايز نيتفوقعملا نيبامو . 55/4١و « 4/5 ةباصإلاو غم 795/8 و'ع 58/١ ةباغلا دسأ -“*

 ع م6 ا سادعا م ع

 سار وه يبا نب هللا دبع هنباو « يبا ما يهو « ةعازخ نم ةأرما لولسو , هتمجرت رداصم نم

 . مهرايحو ةباحصلا ءالضف نم وهف هللا دبع هدلو امأ « نيقفانملا

 ةمركع نع نابأ نب مكحلا نع جيرج نبا قيرط نم « 08/7 فّنصملا يف قازرلا دبع هاور -*

 داحألا يف مصاع يبأ نبا هاورو . تاقث هلاجر « لسرم اذهو « هركذف « سابع نبا ىلوم

 رجح نبا هركذو « تاقث هلاجرو « اضيا لسرم وهو « هب ةورع ىلا هدانسإب « 1 يناثملاو

 . لسرم رخآ هجو نم يربطلا هاور :لاقو « 500/8 حتفلا يف

 نيكورتملاب لسلسم دانسا اذهو « ماذاب وه حلاص وبأو « يبلكلا وه هخيشو « يدسلا وه -4

 . ءافعضلاو



 انثدح :لاق « داّبع نب مساقلا انثدح :لاق « ثراحلا نب هللا دبع انثدحو

 . ناورم نب دّمحم انثدح :الاق « يذمرتلا دّمحُم نب حلاص

 0 ١ يراصنألا باَبحلا 4 1

 . بوسنم ريغ

 دبع انثدح :لاق « يدادغْعَبلا ةزمح نب هللا دبع نب دّمحُم نب دّمحُم انربخا

 نع « "يذدج نع « يبأ ئثدح :لاق « دوُرّشلا نب ركب نب نسحلا نب زيزعلا

 :لاق « بّيسملا نب ديعس نع « ديعس نب ىيي نع « 'ىيي يبأ نب ميهاربإ ءلأك 2 و 3

 ٌباَبحلا :لاَقو « راّصنألا نم لُخَر باّبحلا مسا رّيغ لَو يبلا نأ يعل

 . ؟ ناطْيَش

 هللا دبع نب هللا دبع هنظأ اذهو :لاقو « 49/١ ةباغلا دسُأو ء 879/5 ةباحصلا ةفرعم ١-

 . ميعُت وبأ مزج اذهيو :تلق « لولس يبأ نب
 كورتم وهو «٠ يناعنصلا دورشلا نب هللا دبع نب ركب :لاقيو « دورشلا نب ركب وه -9

 . 07/7 ناسللا :رظني « دحاو ريغ همهقا دقو «ثيدحلا

 . ةجام نبا هل ىور « ثيدحلا كورتم وهو « يملسألا ىيي يبأ نب دّمحُم نب ميهاربإ وه -*
 وهو ءهركذف :لاق « ساّبع نبا ىلوم ةمركع ىلا هدانسإب « 018/7 قازرلا دبع هاور -4
 .. تاقث هلاجرو « لسرم
 . هب ريبزلا نب ةورع ىلا حيحص دانساب ٠ 541/* ىربكلا تاقبطلا يف دعس نبا هاورو



 ١ بهو يبأ نب َنّرَح -6 ظ

 . يشّرفلا يموُرْغملا دئاَع نب ورمع نبا وهو « بْهَر يبأ نبا وهو

 . بّيسملا هنبا هنع ىور

 :لاق « ناميلس نب رفعج انثدح :لاق « قاحسإ نب دمحأ نب يلع انربخأ

 ةبقع نب ىسوم نع ( حيلف نب دّمحُم انثدح :لاق « رذنملا نب ميهاربإ انثدح

 :لاق هنا « باهش نبا نع «

 ديعس ٌّدَح  موُرَْم نب نارمع نب ذئاَع نب ورمع نب بْهَو يبأ نب نْرَحو

 . ؟ ةماّمَيلا موي لق 2

 :لاق «دوعسم وبأ انثدح :لاق « ةدنم نب ىيي نب نمحرلا دبع انربخا

 « بّيسملا نب ديعس نع « يرهُزلا نع « رمْعَم نع « قازّرلا دبع انربخأ

 :هّدج نع « هيبأ نع

 . ” لْهَس تنأ لب :لاق « ُنْرَح :لاق ؟ َكُمْساام :هل لاقف هل ّيبلا ىّأ هنأ

 انثدح :لاق « َروباسُيَتب ناهبصألا فورعم نب هللا دبع نب دّمحُم انربخأ

 :لاق « يقرزألا دَّمحُم نب دمحأ انثدح :لاق « ليعامسإ نب دّمحُم ليعامسإ وبأ

 ةباحصلا ةفرعمو « ١95/١ عناق نبال ةباحضلا مجعمو « 7١١/7 يوَعَبلل ةباحصلا مجعم ١-

 . 31/7 ةباصإلاو « 4/* ةباغلا دسُأو « 401/١ باعيتسإلاو ؛ 9/7

 . هب يمازحلا رذنملا نب ميهاربإ ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور -؟

 يراخُبلا :هقيرط نم هاورو . هب دشار نب رمعم نع «؛ ١ فتصملا يف قازرلا دبع هاور -#

 نب بيسملا دنسم نم هلعج نم مهنمو . 177/0 دمحأو 2 (48.ه) دواد وبأو «(ها7)

 0104/٠١ حتفلا يف ظفاحلا هررق امك « نزح دنسم نم هنأ حجارلاو « ثزح دنسم نمال « نزح



 نسب ديعسل نبا نع « هيبأ نع « 'صاعلا نب ديعس نب ىيي نب ورمع انثدح
 :لاق ( هّدح نع « هيبأ نع « بّيسملا

 . " نْرَح :لاق ؟ َكّمْمماام :هلي هللا لوسر يل لاق

 نب ديمحلا دبع نع « جيّرَح نبا نع « هريغو ناميلس نب ماشه هاورو
 :لاق « ريح

 . 2 ّىبلا ىلع َمدق َنْرَح هّدَح نأ « يئّدحف بّيسملا نبا ىلا تسلح

 :لاق « بّيسملا نبا نع ( هيبأ نع 2 ”نمح رلا دبع هاور

 . 2 ّىبلا ىلا ْنْرَح يّدج ىتأ

 يلا ىتأ هَدَج نأ « بّيسملا نب ديعس نع « دْيَر نب ُيلعو َداَنَق هاورو

 نب زيزعلا دبع انثدح :لاق , يدادْعَبلا ةزمح نب دّمحُم نب دمحم انربخأو

 يبأ نب ميهاربإ نع « يّدح نع « يبأ نثدح :لاق « دوُرّشلا نب ركب نب نسحلا

 :لاق « بِّيسملا نب ديعس نع « ديعس نب ىيحي نع « ىجي

 . ؛ لّهَّس وه :لاقو « نْرَح مسا رّيغ لَو يبلا نأ يَعلَب

 ١- ةجام نباو يراخُبلا هثيدح ىور « هريغو هيبأ نع يوري وهو « يككملا يومألا ةيمأ وبأ وه .

 ١- صاعلا نب ديعس نب ىيجي نب ورمع ىلا اقلعم « ةفرعملا يف ميَعُت وبأ هركذ .

 رداصملا نم يدل اميف هتياور دحأ حلو « هفرعأ مل اذه نمحرلا دبع -*

 . كورتم دنس وهو « ةقباسلا ةمجرتلا يف دانسإلا اذه مدقت -4



 نع « بّيسملا نب ديعس نع « رانيد نب ورمع نع « ةنبيع نبا ىورو

 :لاق ( هّدج نع « هيبأ

 . 'َنْيلبحلا َنيِب اَم اسك ةّيلهاجلا يف ٌلْيَس ءاج

 " يعاّرْخلا دلاخ نب ُشيَبُح -5

 « يعاّرْجلا دبْعُم وبأ هنأ :ليقو « رعشألا اَعْذي ٌدلاخو « رْخَص ابأ نكي

 . قاحسإ نب دَّمحُم هلاق « دلاخ نب سيئ :ليقو « ٍبْعَك ىب ُدحَأ وهو

 ع ِناَمُْعلا هللا دبع نب دّمحُمو ( ىسوم نب بوقعي نب دَّمحُم انربخا

 ىسوم انثدح :لاق « يبأ انثدح :لاق « لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انثدح :الاق

 :لاق « هيبأ نع 2 ” شيّبح نب ماشه نب مارح ئثدح :لاق « دواد نب

 . ؟ لي هللا لوُسَر عم َحْنفلا ٌشيَبُح يَّدَح َدهَش

 :لاق « ىحي نب اًيركز انثدح :لاق « يناحّروجلا دمحأ نب نوراه انربحأ

 نايفس ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو « مجعملا يف يوغبلاو « (55147) يراخببلا هاور ١-

 . هب ةنييع نب

 ؛« 505/١ باعيتسإلاو « 1/5 ةباحصلا ةفرعمو « ١١/٠ يوَعّبلل ةباحصلا مجعم -؟

 . ؟ا//؟ ةباصإلاو © 481/١ ةباغلا دسأو

 خيش :هلوق هيبأ نع لقنو ٠ 594/7 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذ « يعازتملا وه -#

 . قدصلا هلح

 . هدنم نبا نع القن « ةباصإلا يف رجح نبا هركذ -4



 يبأ انثدح :لاق ( ١ يعاّرلا يِْمَكلا يدهملا نب زرْحُم نب مركُم انئدح

 ينلا بحاص ( دلاخ نب ُشيَبُح هّدج نع « هيبأ نع ( ماشه نب مازح نع 2

 :ةكم َحْنف موي ِءاَحْطَبلا هللا لوسر عم َدهَشو 20

 ىلومو ركب وبأو وه ةنيدملا ىلا ًارجاَهُم ةّكم نم َجَرَتخ لي هللا َلوُسَر نأ
 0 م 20

 ؟ 0. همهم 220 . ٍِ

 . هرعش و هلوطب دّبعم مأ ثيدح ركذف ء ركب يبأ

 وب 0-7 ١ تالا

 حيرش نب شيبح -/
 َنيطْسسلف َلَّزَت نم ةباحصلا يف ديوُس نب قاحسإ ُهركذ « يشّبحلا ةصفح وبأ

 . نيعباتلا ف لهس نب ىسوم هجرخأو « * َنيربج تيبو
 :لاق ءدامح نب دمحأ نب دَّمحُم انثدح :لاق « عفان نب دّمحُم انربخأ

 نب حلحأ يلاخ نثّدح :لاق « ريَبح نب ناّسح نع « *”ديوس نب قاحسإ انثدح

 :لاق « رسيبح سَ

 ماشه نب مازح نع هيبا نع ىور :لاقو « 447/48 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذ ١-
 . ةعرز وبأو يبأ هنع ىور « دبعم مأ ثيدح

 ءةفرعملا يف ميَعُن وبأو « 44/4 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو « مجعملا يف يرغبلا هاور -"
 . هب ماشه نب مازح ىلا مهدانسإب « 779/١ ةوبنلا لئالد ف يقهيبلاو

 . 7١5/7 ةباصإلاو « 487/١ ةباغلا دسأو « 1/4/9 ةباحصلا ةفرعم -#*

 . ةزغو سدقملا تيب نيب ةدلب يهو « )١١4( مقرب اه فيرعتلا مدقت -4
 . هريغو دواد يبأ مامإلا خيش « يلمرلا ديوس نب ميهاربإ نب قاحسإ وه -ه



 و

 ١ ثيدحلا ركَذ ّمُن

 " يملسألا درْدَح يبأ نب دّرْدَح -64 1

 . ةنيدملا لهأ يف هُداَدع « شاّرخ ابأ كي

 . سنا يبا نب نارمع :هنع ىور

 « يروُذلا دّمحُم ْنِب ساّبع انثدح :لاق دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 « يملسألا ىلعي ن مب ىحي انثدح :لاق ( يلع وبأ قلاو نب لدنح انثدح :لاق

 نع « ةسيئأ يبأ نب نارمع نع « ديلولا يبأ نب ب ديلولا نع ( صالقم نب ديعس

 :يملسألا دَّرْدَح

 ” هم كفَّسُك ُهاَحأ ٍلْجَرلا ٌرْجَه : :لاق « هلي هللا َلَوُسَر نأ

 سنا يلا نب نارمع نع :لاق « «( ىلعي نب ىِحي نع « بوقعي نب داّبع هاور

 . شارخ يبأ نع «

 « ديلولا يبأ نب ب ديلولا نع ( ةوْيَح نع « ءىرقملاو « بهو نبا هاورو

 ١- هب يبالوُدلا دامح نب دمحأ نب دّمحُم رشب يبأ ىلا هدانسإب ةفرعملا يف ميَعُت وبأ هاور .

 دقو « هتبحص يضتقيام اذه يف سيل :لاق مث « فّنصملا نع القن « ةباصإلا يف رجح نبا هركذو

 نيعباتلا يف مهريغو َناَّبح نباو متاح يبأ نباو يراخُبلا هركذ .

 يوَمَبلل ةباحصلا مجعم -؟ ١5/7 « باعيتساإلاو « ما/ه/؟ ةباحصلا ةفرعمو ١/508 (

 ةباغلا دسأو ١/ © 4514ةباصإلاو ١/47 .
 #- ةفرعملا يف ميَعُت وبأو ©« ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف يوغبلا هاور «

 هب قلاو نب لدنج ىلا مهدانسإب



 . ١ 6 ّيبلا نع « يمّلُسلا شار يبأ نع « سنأ يبأ نب نارمع نع
 انربخأ :لاق ع دوعسم وبأ انثدح :لاق « ىيي نب نمحرلا دبع انربحأ

 نارمع َّنأ هثدح « ديلولا يبأ نب ديلولا نأ « حيَرُش نب َةوُيَح نع « ءىرقملا
 :لاق « هثّدح شارح ابأ نأ هثدح « سنأ يبأ نب

 . ؟ همّد كفَسَك وُهَق ُهاَعأ َرَجَه م :لوقي لي هللا لوسر تعمس

 ” يراصنألا ليقع وبأ باحبح -48

 نِي َتِعَوُّطُمْلا توُرِملَي يذلا » :تلزن هيفو ٠ دوعسم نبا هنع ىور
 . نوقفاتملا ُهرَمَلَف «هب قّدصُت يذلا ِعاّضلا ُبحاّص * «َنييْؤُمَلآ

 :الاق « بوقعي نب دّمحُمو ع ئيدملا ميهاربإ نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 نع « ءاطع نب باهولا دبع انثدح :لاق « ناقرُبرلا نب رفعح نب ىجي انثدح

 ٠ :ةداَتَق نع « ديعس

 ف َييؤُمْلا ني َتِعْوْطُمْلا تروُرملَي تينلأ ١ :لجو زع هلوق يف
 :لاق « ةيآلا . . . «َنوُدحاَل ريِذْلاَو ِتَفَدَّصلَ

 ١- ئكلا يف يبالودلاو «(4415) دواد وبأ هاور ١/ 297ىكلا يف مكاحلا دمحأ وبأو 73/4 ,

 هب يرصملا بهو نب هللا دبع ىلا مهدانسإب .

 )4٠4( درفملا بدألا يف يراخُبلاو « 770/4 دمحأو « 0.0/17 تاقبطلا يف دعس نبا هاور -؟

 ةفرعملا يف ميَعُت وبأو « ١١7/4 كردتسملا يف مكاحلاو « 7017/75 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو ؛

 . هب ىرقملا ديزي نب هللا دبع نع مهدانسإب ؛

 . 4824/١ ةباغلا دسأو « 8104/7 ةباحصلا ةفرعم -#*

 . له :ةيآلا « ةبوتلا ةروس -4



 :لاقف « هللا ىلا ُبرقَتَي ل ّيبلا ىلا هلام فّصنب فْوَع نب نمحرلا ٌدبع ءاج

 هيلع ّيبنلا لاقف « يلاّيعل هفصن تكرتو « هب َكَينَأ يلام ُفْصن اذه « هللا ّيناي

 :اولاقو « َنوقفائملا ِهّرَمَلف ؛ كَم اميفو ىَطْعَأ اميف هل لاَ َمُهّلل :مالسلا

 « ٍراصْنألا نم م َنيملسملا ءارقف نم ٌلُخَر َلبقأو « ةَعْمُسو ِءاَيِر الإ اذه ىَطْعُأ ام

 نيَعاص ىلع١ ريرجلا ٌرْحَأ تب « هللا يناي :لاقف ( ليقع وبأ باَحْبحلا :هل ُلاَقُي

 هللاقف هاذ رُهاَهَف ٌعاص امأو « , يلهأل هُتكَسْمأف ٌّعاَص اّمأف  رْمَث نم

 رع هللا لزنأف ( ليقع يبأ عاّص ْنَع نيينَعَل هلوسرو هللا َناَك نإ :نوقفانملا

 ' [تاقدصلا يف نينمؤملا نم نيعوطملا نوزملي نيذلا] :َلجو
 , عاّصب قّدّصَت ًالُخَر نأ : هللا دبع نع « لئاو يبأ نع « شمعألا هاور

 هبسني مو

 * بلطملا دبع نب ساّبعلا ىلوم نيَنُح -

 . سابعلل هبهوف و يبلل ناك

 ١٠957 ناسللا :رظني «٠ ( لبحلاب ءاملا يقتسي ناك هنأ ديري « مامزلا لتم مدأ نم لبح « ريرخلا ١-

 لصألا يف ءاجو « هنم نيتفوقعملا نيبامو « هب ةداتق ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور -

 . خسانلا نم أطخ ثيدحلا عم اهعضو نأ ىرأو « (ةيآلا . . . محل رفغتسا):ىلاعت هلوق

 .هب ةملس نب قيقش لئاو يبأ ىلا امهدانسإب )١1937( ملسمو « (4700) يراخُبلا هاور -

 . ثيدحلا اذهل ةريثك تاياور عمج دقف 2« 749/14 روثنملا ردلا :رظناو

 ١40/7 ةباصإلاو « 59/9 ةباغلا دسأو « 5 باعيتسإلاو « 81/9/” ةباحصلا ةفرعم -4



 ةَراَو نب ملسم نب دّمحُم انثدح :لاق ( ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ انربخأ

 :”ح

 هللا دبع نب نيّتح وبأ انثدح :لاق « يسيْنَتلا فسوي نب هللا دبع انثدح :لاق

 نبا :هل لاقي الاخ نع « هيخأ ةنبا نع « نينح نب ميهاربإ وخأ « 'نيئح نب

 :رعاّشلا

 نب ساّبعلا هّمَعل ُهّبهَوَف « 4 هللا لوُسَّرل ًامالغ َناَك هّدح ًانيَتُح نأ

 اذإ ناكو , هُمدْخَي مالسلا هيلع ّيبلا دنع ًانيتُح ناكو : ُهقّبعأف بلطم لادبع

 اّمِإو « هب اوحّنمَمت اّمِإ اوكف « هباحصأ ىلا هءوُضو جرْخخأ هللا ُلوُسَر ًاَضوُت

 ىلا وكشف « مهيلإ هب ٌجرْخُي ال ناكو « ءوُضَولا ٌنيَُْح سّبحف :لاق « هوُبرَش

 « تبرَش تشطَع طم اذإف رج يف هُنلْعَجَف يدنع هّسبَح 9 :لاقف «هلأسف , هلك بلا

2 
 ع

 ااَم ّصْحَأ امالغ منير له :هللا لوُسَر لاقف
 2 و.
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 هقتعاف

 ١- ليدعتلاو حرحلا :رظني « نولوهجم اهاخخو « هيأ نباو « نينح وبأ :متاح وبأ لاق 871/9-

 ضف

 يف يراخُبلا هاورو .٠ هب نينح نب هللا دبع نب نينح يبأ قيرط نم ةفرعملا يف ميَعُت وبأ هاور -؟

 نبا ةمجرت يف هيلا راشأو . هب يسينتلا فسوي نب هللا دبع نع ١١-٠١5 4/7 ريبكلا خيراتلا
 هللا دبع نع يراخُبلا قيرط نم « ؟4/.8 كلا يف مكاحلا دمحأ وبأ هاورو . 579/4 رعاشلا

 . هب يسينتلا فسوي نب



 ١ يراصنألا لَم نب ناّيح 5

 . نيطئسلف لهأ يف هُداَدع « ةبْحّص هل « فْينَأ رخأ

 :لاق « دامح نب دمحأ نب دّمحُم انثدح :لاق ( عفان نب دّمحُم انربخأ

 ' يّمع ئتثدح :لاق « فيرط نب فورعم انئدح :لاق « ديوس نب قاحسإ انثدح

 :تلاق عمه الوم ةسْيئَب نع ( ةباَرَحع نب ورمع تنب َةيْبَظ

 رشع يّنْنا يف « هّلَم انبا فينأو « َناَّيحو « ديز انبا ُةَجَْبو « ةعاقر جرح

 . ثيدحلا َرَكَذ مَن « كلي يبلا ىلا ؛الُخَر

 . " هْحَّولا اذه نم لإ ُفْرْعُي ال ٌبيرَغ ثيدح اذه

 " ةلُمك نب ناّيح -7

 . ؟ يراحخُبلا هبسن اذكه « يراصنألا يشاقّرلا نارمع وبأ

 0 نل 5

 ١- ةباصإلاو «/8/9 ةباغلا دسأو « ما/8/؟ ةباحصلا ةفرعم ١/١540 .

 ضعي ركذ « ةلم نب فينأ وخأ ةلم نب نايح :؟ 57/7 ليدعتلاو حرحلا يف متاح يبأ نبا لاقو

 . لوهجم وه :لوقي يبأ تعمسو « ةبحص هل نأ سانلا

 )١١9(. مقرب « يماذجلا ديز نب ةجعب ةمجرت يف مدقت ثيدحلا -؟

 ةباغلا دسأو © 700/١ باعيتسإلاو « 108/9 ةباحصلا ةفرعمو « 7١9/4 يناثملاو داحآلا -م

 . ١140/5 ةباصإلاو ءالل/؟

 نايح :هلوق 07/8 هيف تدجو امناو ( يراخُبلا نع فّتصملا هركذام ريبكلا خيراتلا يف دجأ مل -4

 هابأ ىمس نم رأ ملو :ةباصإلا يف رجح نبا لاقو . نارمع هنبا هنع ىور « هلو يبلا نع يراصنألا

 ةفرعملا يف ميعُت وبأ اضيا هامس اذكو :تلق . يراصنألا نايح :اولاق امنإو « هدنم نبا الا ( ةلمن)
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 :الاق « رص نب يلعو « يراخبلا ايركَز وبأ هللا دبع نب ىجي انربخأ

 نمحررلا دبع نب ناميلس انثدح :لاق « يدّبَعلا ديعس نب ميهاربإ نب دّمحُم انثدح

 يراصنألا يشاقّرلا يلع نب ديمح ٍنثدح :لاق « ةيواعم نب ناورم انثدح :لاق «

 :هيبأ نع « هثدح يراصنألا ناّيح نب نارمع نأ «

 ءايشأ هنن مه لحآف ١ ٠ [رييخ] ِحْنف موي َساَنلا بط كَ هللا َلوُسَر نأ
 مهل ّلَحأ « اهئولحتسُي ُساَّلا ناك ءايشأ َةنألث مِهيَلَع َمّرَحو « اهنع مُهاَهْنَي ناك

 مَنْغَم نم ٌمُهَس َعاَُي نأ مُهاَهَتو «ةيعوألاو ٠ رولا َةراَيَزو « يحاّضألا َموُحَل مهم ه
 ودي ىَّنح َةَرَمَن َعاَبُت نأو  َنْعَضَي ىّنح ّنئطوُي نأ اياّبسلا نَعو : ٌمَسِقُت ىَّنح

 . ؟ ةّهاَعلا اهيلع نّمؤُيو « اهُحالَص

 نب ناورم نع «دحاَو ٌريغو يَعشألا ورمع نب ديعسو « ميحد هاور

 . ' ةيواعم

 ١- ريثألا نبا مالك نم رهظيس امك خسانلا نم أطخ وهو ع ةكم :لصألا يف ءاج .

  -7يبنلاو « ربيخ حتف موي بطخ :اولاق ْهَدْنَم نبا امهعمو ميعُت ابأو رمع ابأ نأ :ريثألا نبا لاق

 ءاسنلا بست ملو « حتفلا لبق ربيخو « حتفلا دعب وهو « نينح موي ىلابحلا ءطو نع ىمن امنإ لي

 نينح موي نيبس امثإو « اهيف .

 »- يف مين وبأو « 75/4 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « يناثملاو داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور

 لاقو . هب يرازفلا ةيواعم نب ناورم نع ميحد ميهاربإ نب نمحرلا دبع ىلا مهدانسإب « ةفرعملا

 دئاوزلا عمجم يف يمشيهلا  :1١1/5ديمح ريغ هنع وري مل نارمعو .
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 ١ رَجْبَأ نب ناّيح-”7م

 . ؟رّشَتْنقلا يبأب هاّنك ناكو ( َنيفصلا يلع عم َدِهَش ناك

 رجبأ نب كلملا دبع نب نمحرلا دبع نب كلملا دبع انثدح :لاق « ”[ديعس]

 لاق  ؟ناّيح نع 2« يّدجح نع ١ يبأ ئثدح :لاق 2

 -. ٠ 0722 ل 9-11 نيا 0 002 ُس ه- مى ٍِ 5

 ءاتف يف هلي بلا اذإف ُهَعَم ْتّيَضَمَو « لك هللا لوُسَر ىلا يب ىَّضَّمو يبأ لاق

 5 رم رق هس ىو 52و ل 8 ١

 .٠ عادل نم عدر هبو 4 ةمجب تيبل

 نب رمع نب دّمحُم نب دمحأ انثدح :لاق « ةزاحإ ديعس نب دمحأ انربخأو

 هللا دبع انثدح :لاق « ىمرضحلا دّمحُم نب نسحملا انثدح- :لاق « قاَرْهزلا حابر

 :لاق ( ناّيح هّدج نع « هيبأ نع « رَجبأ نب ناّيَج نب ةلّبج نب

 ١45/5 ةباصإلاو 2075/7 ةباغلا دسأو « 7١1/١ باعيتسإلاو « 105/؟ ةباحصلا ةفرعم ١-

 57/١ كلا درس يف ىتقملا يف يبهذلا هنع هلقن « مكاحلا دمحأ يبأل كلا يف هلثم ءاج اذك -؟

 :يف هتمج رت رظناو ( مدقت دقو « ديعس :باوصلاو 'أطخ وهو « فيس :لصألا يف ءاج -#

 ١١١/1 5 ءالبنلا مالعأ ريس

 « ةروكذملا ُهَدْنم نبا ةياور ركذ مث « بوسنم ريغ نايح ١: 47/7 ةباصإلا يف رجح نبا لاق -4

 . يل رهظي اميف هريغ وهو « رحبأ نب نايح ةمجرت يف هدروأ :لاق مث

 طيسولا مجعملا « نيبكنملا ىلع سأرلا رعش نم ىمارتام وأ « ةيصانلا رعش عمتجم :ةمجلا -ه

 . ا

 . فنصملا نع القن رجح نبا هركذ -5

 ١07/7 ناسللا « ىَّئش عضاوم يف ريسي ءيش يأ « رثألا :عدرلاو



 مهع م6 . هام ام هيو ملا 0 ما

 ممرْحَت َلرْئأف ءةَتيَم محل اهيف رق تحن ذقوأ انأو ُولو يبلا عم انك

 2: ه ري
 ١ + ١ 9 | آ همي

 .٠ رودقلا تيفكأو «( ةتيملا
- 

 " حب نب ناّبح -4

 . لَو يبلا بحّص « ّرصم لهأ يف هداَدع

 . ميعت نب دايز :هنع ىور

 ةزمح نب هللا دبع نب دّمحُم نب دّمحُمو « ةبتع نب نسحلا نب دمحأ انربخأ
 نبا ينربخأ :لاق « ميرم يبأ نبا انربأ :لاق « نامثع نب ىيي انثدح :الاق «

 حب نب ناّبح نع ٠ ميعُت نب دايز نع « ةداَوَس نب ركب يثدح :لاق « ةعيهل
 :لاق هنأ « هلي هللا لوُسَر بحاّص - يئادّصلا

 هم
 ءاشِيَح مح مهيلإ َرّهَج و هللا َلوُسَر نأ تربخأف 3 ”[اورفك] يمْوَق نإ

 ُهُّحعَبتاف ( مَعَن :تلقف ؟ كلذكأ :لاقف « مالسإلا ىلع يمْوَق نإ :ُتلَقف هّمئاف
 ع

2 
 ها درب عشا سس

 وثق يل ه ُح « هنم تاض هام اًطْغأف ( ُحَحّبصُأ ال ةالّصلاب ُتنْذأَف « اصلا ىلا الب

 نأ مُكنم دارأ ْنَم :لاقف « ًانويع َرَجَمئاف ءانإلا يف ُهَعِبْصأ مالسلا هيلع ّيبنلا لعَجف

 ْمهتاَقَدَص ٍناطْعَأو ( مهيلَع يئرّمأَف ٠ ُتيلَصو تأَضْوَتف :لاق « اضوتيلف أ أضوتي

 يف رجح نبا هركذو . هب نايح نب ةلبج نب هللا دبع ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور ١-
 . هدنم نبا نع القن « ةباصإلا

 2110/١ باعيتسإلاو « مالال/؟ ةباحصلا ةفرعمو 2« ١١9/٠ يوَعَبلل ةباحصلا مجعم -؟

 .40١1و 21١1/9 ةباصإلاو ءالث[؟ ةباغلا دسأو

 ليقو « ةدحوملاب وهو « اهحتفب ليقو « روهشملا ىلع - هلوأ رسكب « نابح :رجح نبا لاقو
 . ةليقث ةلمهم اهدعب ةدحوملا مضب « حب نبا -- ةيناتحتلاب

 . اوملسأ :لصألا يف ءاجو « رداصملا نم هتعضو نيتفوقعملا نيبام -
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 لو هللا لوُسَر لاقف « ِّملظ انالف نإ :لاقف « ِدللو هللا لوُسَر ىلا لُخَر َماقف ٠
2 

 ةقَدّصلا نإ :لاقف « ١[ةقدص] ُلأْمَي َّلُحَر ءاج مّن « ٍملسُمل ةَراَمإلا يف ريال عود م

 يتأرْما ةفيحّص هُنيطْعَأَف ٠ نطَبلا يف ءاَد وأ و نطَبلا يف ٌقيِرَحو « سأرلا يف ءاَد
- 

 :لاق ( ُتْعِمَساَم ُتْعِمَس دقو اَهَلَبقَأ فيك :ملقف ؟ َكْنْأَشاَم :لاقف ( ينقدصو

 سا هاا 20 ا

 . " تعمّس اَمَّوَه

 . دانسإلا اذه الإ ُفرْعُي ال « ٌبيرغ ثيدح اذه

 . " ةعيهل نبا نع هريغو بيشألا ةاورو

 ؛ ج رعألا نب ناّيح 6.

 . مهو وهو ع ”نيرحبلا ىلا هلو يبلا هنعب
 دّمحُم نب ناورم نع « يدنقرمّسلا نمحرلا دبع نب هللا دبع هاور

 وهو « هنع يناسارخلا ديز نب دَّمحُم نع « فورعم نب ركب نع « يرطاطلا

 ١- رداصملا نم ةدايز .

 هب ميرم يبأ نب ديعس ىلا « اقلعم ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور -!؟ .

 *- ميت وبأو 71/6 ريبكلا مجعملا يف قاربطلاو « مجعملا يف يرغبلاو + 178/4 دمحأ هاور
 . هب ةعيف نب هللا دبع نع بيشألا ىسوم نب نسحلا قيرط نم « ةفرعملا يف

 . 31١9/9 ةباصإلاو ء اى ةباغلا دسأ -4

 . ناّبح نباو متاح يبأ نباو يراخُبلا نيعباتلا ف هركذ :رجح نبا لاقو

 نم « ةيبرعلا ةريزجلا نم ييرعلا جيلخلا لحاسل ةيذاحما ةدتمملا دالبلا لمشي مسا نيرحبلا -ه

 ةقطنمل مسا مويلا يهو 2( رجه اهتمصاعو « ابونج نامع دالب دودح ىلا الام ةرصبلا دودح

 اهركذ دراولا ةنكمألا مجعم :رظني « فوفحملا اهتبصقو « ةيبرعلا ةريزجلا قرش يف ةعقاولا ءاسحألا

 . 48و 2 ١5ص يراخبلا حيحص ف
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 نع ع ديز نب دمحم نع :اولاقنف « هريغو ةزمح وبأ هاورام :باوّصلاو ءْمَهَو

 ١ يمرْضحلا نب ءالعلا نع  جرعألا ناّيح

 سو 6

 " بّشْوَح - "55

 . رصم لهأ يف هداَدع , للك يلا ُبحاّص

 . بيرك نب ناّنمَح :هنع ىور

 ةَّرَسَم يبأ نب ىجهي وبأ انثدح :لاق , دايز نب دمحم نب دمحأ انربخأ

 نب هللا دبع نع « ةعيهل نبا نع ءءىرقملا ديزي نب هللا دبع انثدح :لاق

 :بيرك نب ناّسح نع « يئابّسلا ةريَبه
 هسهادضش را

 لاقهف ءدولا دَشأ هوُبأ هيلع َدَجَوَف ٠ صخب يفوت مهنم امالغ ذأ

 لثم يف لوقي هللا لوسر ُتعمّس اًمب كُربْتأ ل الأ :ِلَو بلا ”[بحاص] ٌبَشْوَح

 :؟ كنبا

 نب دّمحُم ىلا مهدانسإب « 917/١8 ياربطلاو « 57/0 دمحأو ع (1871) جام نبا هاور ١-
 . هب ديز
 . ةعطقنم يمرضحلا نبا ءالعلا نع نايح ةياور :4117/7 بيذهتلا ف يزملا لاقو

 ( 101/9 ةباغلا دسأو ع 8175/7 ةباحصلا ةفرعمو 7٠0/7 يوَعَبلل ةباحصلا مجعم -؟
 . ١141/9 ةباصإلاو

 نيبو ثيدحلا اذه يوار نيب ريثألا نباو ميَعُت وبأ قرف :077/17 ديناسملا عماج يف ريثك نبا لاقو
 . ربلا دبع نبا لاق امك دحاو امهنأ يدنعو « ملظ يذ بشوح

 . لصألا نم تطقس دقو « رداصملا نم ةدايز -*
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 ها ع ه

 لوسر ىلا هيبأ عم ٍنأي ناكو (َكَرْذَأ دق نبا هل ناك هباَحْصأ نم ًالُجَر نإ

 ّيبلا لاقف ٠ 5ك يبلا يتأيال م ماي ةّسس نم ايِرَق هوبأ هيلع َدَحَوَف ع يقوت مك هلل

 هل لاقف « هيلع َدَحَوَف ( يفوت هلا نإ ٠ هللا ّيبناي :اولاقف « انالف ىَرأ ال :يي

 ؟ هسّيكأو ناَيْبَصلا نسحأ ناك َكَنبا َكَدْنع نأ ول بح آر ان مالسلا هيلع بلا
5 
 هَ كلنا دلع نأ ول بجنأ ؟ هرج نايلا را كلتا ةلدنع ذأ ول بحل 5 ع

 مث « َكنم انذَخَأ ف اَم ِباَوَعب هنا ٍلُخْذَأ :َكَل َلاَقُي نأ ُهارثسَأو لوُهُكلا لَّضْفاك

 ١ ثيدحلا َركَذ

 . هحّولا اذه نم الإ ُفرْعُي ال ُبيرَغ ثيدح اذه

 يرهفلا ديزي وبأ بشُوَح -/ ١

 . هنبا هنع ىور , لوهجب

 نب دمحم انثدح :لاق ( يناّمعلا فسوي نب هللا دبع نب دّمحُم انربخأ

 « دعس نب ثيألا انثدح :لاق « نايّرلا نب مكحلا انثدح :لاق « يماسلا ىسوم

 :لاق « هيبأ نع « بشوَح نب ديزي ئثدح :لاق

 ريدر
 ل

 ُهتياَجإ نأ َملَمَل املاَع اًهيقف بهار جرح َناَك ْوَل :لوقي ل بلا تعمس

 ' لجو رع بر هتداّبع نم لصف هم

 هللا دبع ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو « مجعملا يف يوغبلاو ع 457/8 دمحأ هاور ١-

 . هب ةعيعل نب

 نبا هب درفت :نكسلا نبا لاقو . اذه ريغ ملعأ اميف كلي يبلا نع بشوح ثدحي مل :يوغبلا لاقو

 . ةباصإلا يف رجح نبا هلقن « فيعض وهو « ةعيم

 ( ( ًاطخ وهو « ديزي نب بشوح :هيفو) 7/7 ةباغلا دسأو « 680/7 ةباحصلا ةفرعم -؟

 . 1151/5 ةباصإلاو



 « مكحلا هب درفت « هجولا اذه نم الإ ُفرعُي ال ٌبيِرَع ثيدح اذه

 " هريغو رمّتْسملا نب ميهاربإ هاور « ٌروهشم

 ” ميَلُظ [وُذ] بشْوَح -
 . نّمَيَلا لهأ يف هداَدع

 . هيبأ نع « ٍبْشْوَح نب نامثع نب دّمحُم :هثيدح ىور
 نب قاحسإ نب ورمع انثدح :لاق « صُمحب مامإلا روصنم نب نسحلا انربخأ

 :لاق (« يرّيمحلا دوعسم نب مشاه نب مصاع انثدح :لاق « قيَرُز نب ميهاربإ

 :لاق ( هّدج نع « هيبأ نع « بشُوَح نب نامثع نب دّمحُم انثدح

 نيعبرأ يف سانا َعَم هيلإ ُتْبدَتلا ُمالّسلا هيلع ًادّمحُم َّلَجَو رع هللا َرهظأ ا

 6 دنحت مك :لاقف ( يئاتكب ةنيدملا هيلع اوُمدقف « رش دْبَع عم ًاسراف

 رمُيَقُت :لاق ؟ َكاَنعَبَتا اًَفَح نكي نإف « هب انتج يذلام :لاق « اذه :اولاق
- 

 5 « فوُرعملاب اورُمأَتو 3 ِءاَمْدلا اوُنقَحُتو « ةاَكّرلا اوطغُيو ةالّصلا

 مكحلا قيرط نم « 71-4 دادغب خيرات يف يدادْعَبلا بيطخلاو « ةفرعملا ف ميَعُت وبأ هاور ١-

 . هب نايرلا نب

 فيعض هدانسا ثيدحلاو « لوصالا رداون يف يذمرتلاو نايفس نب نسحلا ىلا رجح نبا هازعو
 هتاور ضعب ةلاهجل

 رمتسملا نب ميهاربإ مهنم « روهشم ددع هنع ىور و « نايرلا نب مكحلا هب درفت :ديري هلعل -؟
 . هريغو

 ١/6/9 ةباصإلاو « “/7/٠ ةباغلا دسأو « 4١١/١ باعيتسإلاو 2« 681/7 ةباحصلا ةفرعم -"

 . يذ :لصألا يف ناكو « قايسلا عم بسانتي حيحصت نيتفوقعملا نيبامو



 د

 لاقف « َكعياَبَأ َكَدَي َّدُم « ليمَح ٌرَسَحل اذه ْنِإ :رَش ُدبع لاقف « ركملا

 ُهَعَم بتكو « رْيخ ُدْبَع تنأ لب :لاق « رش ُدْيَع :لاق ؟ َكّمْساام :لع ّييبلا

 . ١ َنمآف « ميَلُظ يذ بشْوَح ىلا َباَوَحلا

 ' يمورخملا ثيَرُخ يبأ نب ثيَرُخ -48
 . ةفوكلا لهأ يف هُدادع « ورمع هنبا هنع ىور « ثيَرُح نب ورمع وبأ

 يروذلا دمحم نب سابع ان انثدح :لاق «  يدادقتلا دّمحُم نب ليعاتا انريخأ

 :لاق « ثيَرَح نب ورمع نع ؛
 420 هر ل 0 2 ا را را م 1 7 2

 اراد يل طخو 0 يال عسل يسال أ اخ

 مملح

- 

 أ لاعدق - الملا ينك يت رهو - رع ا

 الإ اعيش يرتشَي يال ناك هن :اولاَقف « اوُرظَنَف لاق ( ةكراخت حبري وأ هَل َكراَني

3 4 
 هب يصمحلا روصنم نب نسحلا نع ةفرعملا يف ميَعُ وبأ هاور ١-

 هب روصنم نب نسحلا نع ُهَدْنَم نبا ىلا هدانسإب « 747/١9 قشمد خيرات يف ركاسع نبا هاورو

 ع« 740/١ باعيتساإلاو « 6117/7 ةباحصلا ةفرعمو , 0 يوَعَبلل ةباحصلا مجعم -؟

 . ه4/7 ةباصإلاو « 4/4/١ ةباغلا دسأو

 ةيدوأ نم داو :لاقو ٠ 417/5 مجعملا يف توقاي هركذ ءواولا نوكسو فاقلا مضب :سوق -»

 برقب هنأ 747/7 يمزاحلل نكامالا باتك ىلع هقيلعت يف رساجلا دمح ةمالعلا ركذو « زاجحلا

 . ريع يذو رتارجلا



 ورمع نع « بئاسلا نب ءاظع نع « ثراولا دبع انثدح :لاق ( دّدَسُم انثدح

 . ' نيعلل ءافش اًهْواَمَو ء نملا نم ةأمكلا :لاق ' هلو يببلا نع

 نسحلاو , ريمع نب كلملا دبع هاورو « بئاّسلا نب ءاطع هاور اذكه

 باوّصلا وهو « ديز نب ديعس نع « ثيّرح نب ورمع نع « ينرعلا و 3 . 5 .--

  06ثيَرَح ١ 0

 هدنسسم يف ىلعي وبأو © 190/7 ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلاو , (070) دواد وبأ هاور ١-
 نب رطف ىلا مهدانسإب « 776/8 لامكلا بيذت يف يزملاو « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو © 45/7

 ورمع نأل « ركنم - ثيدحلا اذه نعي -- هربخو :ةفيلخ ةمجرت يف لادتعالا نازيم يف يبهذلا لاقو

 اهوحن وأ نينس رشع نبا وهو و ينلا تام « كلذ نع وبصي ثيرح نب
 ميعُت وبأو © 347/7 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف يوغبلاو ؛ ١/1/١ دمحأ هاور +9

 هب ديعس نب ثراولا دبع قيرط نم « ةفرعملا يف

 امهريغو « 2 (١58)ملسمو « )41١48( يراخبلا هاور « ليفن نب ديز نب ديعس ثيدح -

 . 77/10 عماجلا دنسملاو , 574/5 ةرهملا فاحتإ :رظني «

 « ثراولا دبع هب درفت :دارفألا يف ينطقرادلا لاقو « هيف أطحأ ثراولا دبع لعل :نكسلا نبا لاقو

 . ةباصإلا يف رجح نبا ظفاحلا كلذ ركذ

 ثيدح يفو « طلتحا هنأ الا « ةقث وهو « بئاسلا نب ءاطع نم ثيدحلا فعض لعلو :تلق

 لاق اذك « هرمع رخآ يف مهيلع مدق هنأل « ةريثك طيلاخت « ثارولا دبع مهنمو « هنع نييرصبلا
 . 97/٠١ لامكلا بيذتو , 774/5 ليدعتلاو حرحلا :رظني « متاح وبأ



 . نييِماّشلا يف هُداَدع « ِدلي بلا يعاَر

 نب ناميلس نع "قاحسإ نب لبنح هاّمس « يصمحلا مالم وبأ :هنع ىور

 " داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاّمم كلذكو « يطساولا دمحأ

 نب ديزي انثدح :لاق « قشمدب يضاقلا بويأ نب ناميلس نب دمحأ انربخأ

 نب ديلولا انثدح :لاق « راّطَعلا ليعامسإ نب ماشه انثدح :لاق « دمصلادبع

 :ح «ملسم
 « ىَلَعملا نب دمحأ انثدح :لاق « ناورم نب ميهاربإ نب دّمحُم انثدحو

 دبع انثدح :لاق « ملسم نب ديلولا انثدح « حلاص نب ناوفص انثدح :لاق

 يعاَر ىّملَس وبأ نئثدح :لاق : مالّس وبأ انثدح :لاق « رباح نب ديزي نب نمحرلا

 ا :لاق - اهدجُمسَم يف ةفوكلاب هميقَل - كي هللا لوُسَر

22 

 يف نهلقثأ ام ء خب خلا: :؟[لوقي] هديب راشأو ؛ 5 هلا لوُسَر ُتعِمَس

 ُدلولاو « هلل ُدْمحْلاَ « هللا ناَحّبُسَو ء ُريكأ هللاو عملا الإ هلإ ال :نازيملا

 1 ُةهَبسَّبِحَي ُهَبستْحَي ءْرَملل ىفوتُي ٌحلاّصلا

 ١- يناثملاو داحآلا ١/ » 4يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو  27١4/7ةباحصلا ةفرعمو 8١1/9 «

 وه/ه91١؟  2ةباغلا دسأو « 1587/4 باعيتسإلاو ١/ » 418و١54/5غ ةباصإلاو 55/9 «

 كلا باب يف ىملس يبأ يف هركذ قأيسو .اذهلالو .

 ءهذيملتو دمحأ مامإلا مع نبا « يدادُْعَبْلا يلع وبأ ينابيشلا لبنح نب قاحسإ نب لبنح وه -؟

 باتك ةمدقم يف عسوتب هتمجرت تركذ دقو ع 31/9 ةنس يفوت « هريغو نتفلا باتك بحاص وهو

 . نعفلا

 . 3417/١ يناثملاو داحآلا -

 . لصألا نم تطقس دقو « ثيدحلا جيرخت رداصم نم ةدايز -4

 ىكرح



 . هوحن ملسم نب ديلولا نع « دعس نب ثلا هاور

 دبع انثدح :لاق « ىلعالا دبع نب سنوي نب دمحأ نب نمحرلا دبع هانربخأ

 . هوجن رباج نبا نع ء ملسم

 . ملسم نب ديلولا هاور اذكه

 « رْبَر نب ءالعلا نب هللا دبع نب ميهارباو « ديبع نب ىيي نب ديز هاورو
 . "هوحن هلي ينلا نع ( نابوث نع « مالس يبأ نع ( ءالعلا نب هللا دبع نع

 0 ١- ثريوح ”

 . كلام ُدلاَو

 يوغبلاو « يناثملاو داحآلا يف مصاع يبأ نباو « )١( ةليللاو مويلا لمع يف يئاسنلا هاور ١-

 ريبكلا محعملا يف ناربطلاو 110/6 ناّبح نباو ٠05/١ ىّكلا يف يبالوُدلاو « مجعملا يف
 يف مينو بأو , 51١/١ كردتسملا يف مكاحلاو « 701/١ نييماشلا دنسم فو 5”

 رداصم ركذ هيفف َناَّبح نبا حيحص ةيشاح :رظنيو « هب ملسم نب ديلولا ىلا مهدانسإب « ةفرعملا
 . هققحم لاق امك « حيحص هدانسا ثيدحلاو « ثيدحلا تجرخأ ىرخأ

 ةباحصسلا نم لجر نع مالس يبأ نع ريثك يبأ نب ىيي ثيدح نم ء 557/4 دمحأ مامإلا هاورو
 . اضيأ حيحص دانسا اذهو « هوحنب هركذف « هثدح

 ءالعلا نب هللا دبع نب ميهاربإ ىلا امهدانسإب « ةفرعملا ف ميَعُ وبأو « مجعملا يف يوغبلا هاور -9

 . هب
 . +/١47 ةباصإلاو « 1/4/9 ةباغلا دسأو 2 4١9/5 ةباحصلا ةفرعم -*“ م 32



 « دوعسم نب ديعس انثدح :لاق ( وُرَك بوبحم نب دمحأ نب دّمحُم انربخأ

 « ءاذحلا دلاخ نع « 'يزوخلا ناميلس نع « ىسوم نب هللا ديبع انئدح :لاق

 :ثريّوحلا نب كلام نع « ةبالق يبأ نع

 . ' 4 دَحأ ءُهَباَذَع ُبْذَعُي ال نيَمَوَيَف :هابأ ًارقأ هل ّىبلا نأ ظ

 وهو أرقي لو يبلا ٌعِمَس نّمع ةبالق يبأ نع « دلاخ نع دحاو ريغ هاور

 . ” باوصلا

 ١ ؛ يدْعّسلا ورمع نب مدح - 1

 . دايز هنبا هنع ىور

 دبع نب دمحم انثدح :لاق « يروباسُيتلا رصن نب دَّمحُم نب يلع انربخأ

 « ريرح انثدخ :لاق « بْرَح نب ريَهُر انثدح :لاق « يرَوتيّدلا نارهم نب هللا

 نع « هيبأ نع « ورمع نب مّيّدح نب دايز نب ىسوم نع ( مّسقم نب ةريغُم نع

 ١- ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نباو « ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هركذ 21/4

 تاقثلا يف ناّبح نبا هركذو « هلاح نع اتكسو 3848/5 .

 . 758 :ةيآلا « رجفلا ةروس -؟

 . هب يسبعلا ىسوم نب هللا ديبع ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأ هاور ثيدحلاو

 « ةفرعملا يف ميعُت وبأو 2 705/١ مكاحلاو ,071-075/ه دمحأو « (5545) دواد وبأ هاور -##

 .هركذف. . . أرقي لَو يبلا عمس نّمع ةبالق يبأ نع دلاخ ىلا مهدانسإب

 ( 775/١ باعيتساإلاو « 881/7 ةباحصلا ةفرعمو ؛« يوْعَبْلل ةباحصلا مجعم - 4

 ع
 . 45/9 ةباصإلاو « 470/١ ةباغلا دسأو

 كح



 ( مُكَلاَوُ أو مك نإ :لاقف : عازل كح د ف ع عين
 ةمرحو ( مكدّل ةمرحو ٠ اذه مكمْوَي ةّمرُحك مارح ( مُكَضارْعَأو 5 مهل

 ش "انه ٍمُكَرْوَ

 0 ' ةفينّح نب ميذح 8 0

 انثدح :لاق « نايفس نب بوقعي انثدح :لاق « ةزمح نب دّمحُم انربخأ

 :ح « ينزاملا لهس نب رمع
 نب قاحسإ انثدح :لاق ء رصمي يركسَعلا نسحلا يبأ نب نسحلا انثدحو

 يبأ انثدح :لاق « ءاقْرّرلا يبأ نب , ديز نب نوراه انثدح :لاق ع يدادُعَبلا ميهاربإ

 يبأ ئثدح :لاق « ةقينَح نب ميِذح نب ةلَظْنَح نب ديبع نب لاّيذلا انثدح :الاق «

 :ميذح نب ةلظَْح يَدَح نع 3

 ينب يل عمجا :ميذح هنبال لاق ةفينح هَّدَج نأ

 . ؟ليُط ثيدَح ف ٠ ور يأ سو طا

 مس ما

55 
 « ثيدحلا

 © ةفينح 4 1

 ء(5808) ةميزجخ نباو . ”لال/4 دمحأو « ١55/4 ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هاور ١-

 نع ديمحلا دبع نب ريرج ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميعُت وبأو « 7/4 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو

 . هب يضلا مّسَقم نب ةريغم

 عمم ١/+ باعيتسإلاو « 887/7 ةباحصلا ةفرعمو « 1١5//؟ يوَعَّبلل ةباحصلا مجعم -؟

 . 18و , 45/9 ةباصإلاو « 40/١ ةباغلا دسأو

 (95١؟) مقرب ( ةفينح نب ميذح نب ةلظنح ةمجرت ف ثيدحلا مدقت -

 . ١4/79 ةباصإلاو « 59/؟ ةباغلا دسأو « 887/5 ةباحصلا ةفرعم -4



 0 2 0 00 0 ننىهم كد

 ةلظنللو ميذح هنبالو هل ( ميذح ابأ ىّتكي ( هلو ىبلا ىتأ «( ةلظنح دح

 1 امل سر ل م 9 2.

 . مهركذ مدقت دقو « ةيؤرو ةبحص ميذح نب

 يشاقّرلا ةفينَح -ه

2 4 2 
 . ديزي يبأ نب , ميكح همسا :لاقيو « ةرح يبأ مع

 ثيداحأ همع نع « يشاقّرلا ةَّرُح يبأ نع « نمح لا دبع نب لصاَو ىور

 نب رفعج انثدح :لاق « يدادْعَبلا ةزمح نب هللا دبع نب دّمحُم انربخأ

 ( ةملس نب دامح نع « ملسم نب نافع انثدح :لاق « غياصلا ركاش نب دّمحُم

 :هّمع نع « يشاقّرلا َةرُخ يأ نع « نمحرلا دبع نب لصاو نع

 . " هلم سفن ةّئيطب الإ ملص ءىرْما ُلاَم لحي ال :لاق هلو ّيبلا نأ

 " يميمتلا سباح -5 1

 . ةّيح هنبا هنع ىور

 :تلق .دحاو امهو « نانثا هلبق يذلاو ةمجرتلا هذه بحاص نأ ْهَدْنَم نبا نظ :ريثألا نبا لاقو

 . ةفرعملا يف ميَعُت وبأ كلذ يف ْهَدْنُم نبا عبتو

 . ١40/1 ةباصإلاو « 59/9 ةباغلا دسأو « 887/7 ةباحصلا ةفرعم ١-

 . هب ةملس نب دامح ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ميعُن وبأو « (؟١5 45) دواد وبأ هاور -9

 « ٠٠١/5 ننسلا يف يقعيبلاو « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو « 5/7 نطقرادلاو « 7١/0 دمحأ هاورو

 . هب ةرح يأ نع ديز نب يلع نع ةملس نب دامح ىلا مهدانسإب

 « 8817/١ ةباحصلا ةفرعمو 2 ١89/7 يِوَعَّبلل ةباحصلا مجعمو « 789/7 يناثملاو داحآلا -
4 
 . 509/1١ ةباصإلاو « 7”ا/ه/١ ةباغلا دسأو

 كرم



 :لاق « يزاّرلا دوعسم وبأ انثدح :لاق « ميهاربإ نب هللا دبع انربخأ

 ظ :ح « رماع وبأ انثدح

 :لاق ع ماصع نب دمحأ انثدح :لاق « سنوي نب دّمحُم نب دمحم انثدحو

 :ح 2١ كرابملا نب يلع انثدح :لاق « رماع وبأ انثدح

 وبأ انربحأ :لاق «ةبآلق وبأ انثدح :لاق « يضاقلا لماك نب دمحأ انثدحو

 نع « ريثك يبأ نب ىي نع ( داَّدش نب بْرَح انثدح :الاق دمصلا دبعو رماع

 هيبأ نع « سباح نب ةّيح

 ريطلا قدصأو ٠ "مالا يف ءيش الو « ٌّقَح نْيعلا :لاق هنأ « ُهلو يبلا نع و 71 5

 . ” لأقلا

 . نابيشو يعازوألا امهفلاخو . بْرَحو كر ابملا نب يلع هاور اذكهو

 :لاق « ديْرَم نب ديلولا نب ساّبعلا انثدح :لاق ناميلس نب ةمئيخ انربخأ

 ريثك يبأ نب ىيي ييثدح :لاق « هربخأ هنأ , يعازوألا انثدح :لاق ٠ يبأ نربخ

 ١- درفملا بدألا يف يراخّبلاو ء ١7/هو ء 5107/4 دمحأو 2(؟51١) يذمرتلا هاور )914( «

 ءةفرعملا يف ميَعُن وبأو ء5”١/ ؛ ريبكلا مجعملا يف ينارطلاو « يناثملاو داحآلا يف مصاع يبأ نباو

 هب كرابملا نب يلع ىلا مهدانسإب .

 وه :ليقو « برعلا ريط نم وهو « هب نومئاشتي اوناك برعلا نأ كلذو « رئاط مسا :ماهلا -؟
 :لوقتف « ةماه ريصت ةرأئب كرديال يذلا ليتقلا حور نا معزت برعلا تناك :ليقو « ةموبلا
 . ؟88/ه ةياهنلا :رظني « تراط هرأتب كردأ اذاف « ينوقسا

 ع3 هه دنسملا يف ىلعي وبأو « ٠١17/7 ريبكلا خ خيراتلا يف يراخُبلاو ءال./ه دمحأ هاور -ا#

 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف يرغبلاو 2 91/4 ةرهملا فاحتا يف امك « ةعيزخ نباو

 . هب دادش نب برح ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو « 5

 م



 يبأ نع « هيبأ نع - ساّبعلا كلش - شئاغ وأ « سباح نب َةوُيَح ٍئثدح :لاق ؛

 . ' هوحن هلك يبلا نع « ةريره

 "[ةّيح] ئثدح :لاق « ىيي نع ؛ يعازوألا نع « ةمقلع نب ةبقع هاورو

 . ةريَرُش يبأ نع « هيبأ نع « سباح نب

 :لاق « ريثك يبأ نب ىي نع « نابيش نع « ىسوم نب هللا ديبع هاورو

 . ' اذهب لَو يبلا نع « ةريَرُه يبأ نع « هيبأ نع « ةّيح نبا ئثدح

 « ةّيح وبأ انثدح :لاق « ىيي نع « نابيش نع « سايإ يبأ نب مدآ هاورو

 . ؛ اذهب لَو يبلا نع « ةريره يبأ نع

 ١ * يئاّطلا دعس نب سباح -0 1

 . نييصمحلا يف هداَدع

 ١- ةباغلا دسأ يف ريثالا نبا هركذو . هب يعازوالا ىلا اقلعم ةفرعملا يف ميعُت وبأ هاور .

 أطج وهو « ةديح :لصألا يف -؟ .

 #- ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هاور ٠١8/9 « 2هب نمحرلا دبع نب نابيش نع صفح نب دعس نع

 ةريره يبأ نع هيبأ نع ةيح نع ىيي نع نمحرلا دبع نب نابيش ثيدح نم « 70/0 دمحأ هاورو

 هب

 نبا حجرو « بارطضا هثيدح دانسا يف :ربلادبع نبا لاقو « ثيدحلا اذه دانسا يف فلتخا -4

 ؛ هقيثوت ىلع دحأ صني مل ةيح :تلق « ةريره يبأ نع ةيح ةياور ىلع هيبأ نع ةيح ةياور رجح
 . 187/5 تاقثلا يف َناّبح نبا هركذ امنإو

 مالو[ ةباغلا دسأو 2 ةباحصلا ةفرعمو ١ يوَعَبلل ةباحصلا مجعم -ه

 ةباصإلاو ١/550 .



 ١ باغ نب هللا دبع :هنع ىور

 دبع ةعرز وبأ انثدح :لاق  ملًذح نب بويأ نب ناميلس نب دمحأ انربخأ

 نع « نامثع نب زيرح انثدح :لاق « َناّمّيلا وبأ انثدح :لاق « ورمع نب نمحرلا

 :لاق « رباغ نب هللا دبع

 ىأرف - لو ّيبلا َكَرْذَأ دقو - رَحّتسلا نم م دجلسملا دْعَس نب ُسِباَح لَمعَد

 مُهَبَعَرَأ نَمَف ٠ مهوُبعرَأ نوؤارملا :لاقف ٠ دجسملا ٍرْدَص ف َنوُنَصُي سنا

 ِرْدَّص نم ُهَرَحَوَف « هفلخ نم ٍلُخَر ىلا لحرلا َماَقَق ٠ ُةَلوُسَرو هللا َعاَطَأ ثقف

 " دجئسملا مّدقُم يف رّحّتملا ّنم ' [ ينصت ةكئالملا ْنِإ :لاقو « دجّسسملا
 هم

 . نامثع نب زيرح نع « هريغو ناميلس نب قاحسإ هاور

 ؟ يراصنألا ذقْنُم نب ناّبح -

 نباو يئاسنلاو درفملا بدألا يف يراخُبلا هل ىور « ةقث وهو « يصمحلا يناحمألا رماع وبأ وه ١-
 ميدق أطخلا اذه نأ ودبيو « اطخ وهو ( رماع نب هللا دبع ) :دمحأ دنسم يف همسا ءاجو . ٌةجام

 يذلا ثيدحلا ركذ نأ دعب ١6/7 دئاوزلا عمجم يف لاق يمثيهلا نأ ليلدب « دنسملا خسن ضعب يف

 . هركذ نم دحأ ملو يناهلالا رماع نب هللا دبع هيف :هدنم نبا هاور

 . لصألا نم تطقس دقو « رثألا جيرخت رداصم نم ةدايز -؟

 « 77/4 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف يوغبلاو 9١٠2و « ٠١6/4 دمحأ هاور -#

 اذه :ةباصإلا يف رجح نبا لاقو . هب يبحرلا نامثع نب ريرح ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف مين وبأو
 . دانسإلا حيحص فوقوم

 ةباغلا دسُأو 2371/8/١ باعيتسإلاو « 884/9 ةباحصلا ةفرعمو « ١47/4 يناثملاو داحآلا -4

 ١ ةباصإلاو عة” 9/١١ .



 . ةبالخال :لَقَف َتْمَياَب اذإ :ي ّيبلا هل لاق يذلا وهو

 :رمع نبا نع « رانيد نب هللا دبع ىور

 . اَناَّبَح ّمَّسِي ملو , ةبالخال :لقَف َتْعِياَب اذإ :لُجرل لاق يي ّيبلا نأ

 :لاق « رمع نبا نع « عفان نع « قاحسإ نب دّمحُم نع « ةنييغ نبا هاورو

 . "راَيخلا هل لَعَح هلو يبلا ناكو , افيعض الُحَر ْذقْنُم نب ناّبَح ناك

 . ”" هوحن سنأ نع ( ةماعد نب ةداتق هاورو

 . ؟ هلثم هدجح نع « هيبأ نع ( ناّبَح نب عساو نب ناّبَح هاورو

 « يرهؤجلا ناذاَش نب دّمحُم انثدح :لاق رصن نب دّمحُم نب يلع هانربخأ

 ل بلا ُهَلَعَج امم َعّسْوُأ ٌدَحَأ ام :لاقف :َةدْهُعلا ف باّطَخلا نب ٌرمع ملكت

 . * ماي ةثالث ِهندْهُع :ُمالّسلا هيلع يبلا لاقف , ذقْنُم نب نابل

 . * ذقنُم نب ناَّح هّدج نع « عساو نب َناّبح نع « ةعيهل نبا هاور

 هللا دبع ثيدح نم « )9٠80( دواد وبأو « (5875) ملسمو « )١91714( يراخببلا هاور ١-
 . هب رانيد نب

 . هب ةنييع نب نايفس ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميعُت وبأ هاور -17

 (571428) ةجام نباو « 757/0 يئاسنلاو « )١١9/١( يذمرتلا © ١ ) دواد وبأ هاور -#

 . هب ةداتق نع ةبورع يبأ نب ديعس ىلا مهدانسإب ىرا/» دمجأو 2

 . هب عساو نب نابح نع ةعيهل نب هللا دبع ىلا اقلعم ةفرعملا يف ميَعُ وبأ هاور -4

 . هب ةعيط نب هللا دبع نع ىسوم نب دسأ ىلا هدانسإب « ه 1/7 ئطقرادلا هاور -ه

 . هب ةعيطل نبا ىلا ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هقلع -5



 « هيبأ نع « عساو نب نابح نع « ةعيهل نبا نع « ةرق يبأ نب ديبع هاورو 1 2 ل 7 1 هكا ع
 . ١ كلذ لاق رمع نأ :هّدج نع

 2 0 5 7 و هَ 95

 نب ىحي نب دمحم نع « قاحسإ نب دمحم نع « ماوعلا نب دابع هاورو
 ضد ريس

 نوثالث هيلع ْتَنَأ دق ناك اذقْنُم هج نأ ( ناّبَح نب عساَو هّمع نع ( نابح

 . ' هَوُحَن ثيدحلا ٌركذ مث « ةّنس ةئامو

 يملسألا ةلمرَح نب مزاح -8 0 5 ّإ هد م

 . ةنيدملا لهأ يف هُداَدع « مزاح وبأ :هالوم هنع ىور

 « تارفلا نب دمحأ دوعسم وبأ انربخأ :لاق « ىجحي نب نمحرلا دبع انربخأ

 :ح « ىسيع نب ميهاربإ انربخأ :لاق

 :ح « ةرعّرع نب ميهاربإ انثدح :لاق « سيردإ

 :لاق 3 عابتزلا وبأ انثدح :لاق « رص. ةبتع نب نسحلا نب دمحأ اندحو ءللق ع ةيلامنألا نأ انثلح « اق 3 0

 نع ع نعم نب دّمحُم نب نعم. نب دمحم انثدح :اولاق 2, *”ىحي نب دماح انثدح

 ١- هب ةرق يبأ نب ديبع ىلا اقلعم ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور .

 . هب ماوعلا نب دابع ىلا اقلعم ةفرعما يف مي وبأ هاور -؟
 ةفرعمو «95١/؟ يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو « 7507/4و 2 517/7 يناثملاو داحآلا -*

 . 8/9 ةباصإلاو ع 471/1 ةباغلا دسأو ع 710/١ باعيتسإلاو « 851/١ ةباحصلا

 . يرصملا جرفلا نب حور وه -4

 . هريغو دواد وبأ هنع ىور « سوسرط ليزن «٠ يخلبلا وه -



 ةلمرح نب مزاح نع « ةلّمرَح نب مزاح ىلوم بنيز يبأ نع « ١ ديعس نب دلاح

 :لاق «

 ةّرق الو لوَح ال لؤق نم رثكأ « ٌمزاَحاي :لاقف « هلي هللا لوُسَرب ُتَرَّرَم

 . " ةّنجلا زوُك نم اَهّنإَ ع هللاب الإ

 ” مازحا هانح ١3 ةاحا
 يماذجلا مارح :ليقو 3 مزاح ليحمل

 هامسف مْزاَح هّمسا ناك :ليقو « نيطّسلف لهأ يف هُداَدع « 2ك يبلا ىتأ اما. - و م 8 10 ياا. 3 002 ً

 :لاق «٠ دامح نب دمحأ نب دّمحُم انثدح :لاق « عفان نب دّمحُم انربخأ |

 :لاق « مزاح هّدج نع « بيش نب ةبقع هيبأ نع

 . 370/ممو 2 م7/م6 لامكلا بيذحت

 يف ناربطلاو « مجعملا يف يوغبلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نباو « (7857) ةجام نبا هاور -؟

 . هب نعم نب دّمحُم ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُب وبأو « 75/4 ريبكلا مجعملا

 ملسمو 2 (0900) يراخبلا هاور « يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم دهاش هل ثيدحلاو

 . (غمض00)

 . 3”/؟ ةباصإلاو © 479/١ ةباغلا دسأو « 856/7 ةباحصلا ةفرعم -8

 نأب رجح نبا ظفاحلا حجرو « ايماذج ٌهَدْنُم نبا هلعجو « ايعازخ رمع وبأ هلعج :ريثألا نبا لاق

 . يماذج هنأ باوصلا

 يف ينطقاردلا هركذ « يماذجلا مازح نب مزاح نب بيبش نب ةبقع نب ناميلس نب كردم وه -4

 . 9١ص ماهوألا رمتسم فو « 7717/9 لامكالا يف الوكام نباو « 747/5 فلتخملاو فلتؤملا

 تي



 ١ ٌعْطُم تنأ لب :لاق « ٌمِزاَح :تلقف ؟ َكّمْما ام :يل لاقف لي ّيبلا تيتأ

 . ديوس نب قاحسإ هاور اذكه

 هيبأ نع « يماَدُخلا ناميلس نب كردم نع ٠ لهس نب ىسوم هاورو
 . ناميلس

 انثدح :لاق « توريبب يضاقلا مزاح وبأ دمحأ نب نمؤملا دبع انربخأ

 كردم انثدح :لاق « لهس نب ىسوم انثدح :لاق « يعازوألا فسوي نب دمحأ

 « بيبش نب ةبقع هيبأ نع « ةبقع نب ناميلس ئثدح :لاق « يماّدلا ناميلس نب

 ٠ :لاق « يماَدُخلا ماّرح نب ماّرح هّدج نع « هيبأ نع هارأ
 مالسلا هيلع هللا لوّسر اهّلبقف « اهُييَدْمَأَف « هاَطْصا دّْيَصب هلي ّيبلا ُتبتأ

 . ؟اماّرح ِناَّمّسو « هتَباصع يناّسكو ؛

  -0١يدنكلا ليحاَرش نب زيرح " 0
 . مالسلا هيلع ّيبلا باحصأ نم

 نب ورمع نع « ملسم نب ديلولا هلاق « يدنكلا سيق نب ورمع :هنع ىور

 نم لجر نع « زيرّح نع « سيق نب ورمع نع « شاّيع نب ليعامسإ لاقو
 . هك يبلا باحصأ

 ١- اقلعم هب يبالوُدلا رشب يبأ نع « ةفرعملا يف ميعُت وبا هاور .

 . هب يضاقلا دمحأ نب نمؤملا دبع ىلا هدانسإب ميَعُ وبأ هاور -؟
 . 55/19 ةباصإلاو « 4/9/١ ةباغلا دسأو « 885/7 ةباحصلا ةفرعم -#“ ِ

1١ 



 . ّحصأو ىلوأ ليعامسإ لوق :يقشمُدلا ةعْرُر وبأ لاق

 ١ ١ زيرح وبأ وأ ءزيرح - 3

 . هلو يبلا ىلا تيهتنا :لاق

 . ” يراصنألا ىلْيَل وبأ :هنع ىور

 دوراه نب ىسوم انثدح :لاق ع ةكمي يئاسنلا هللا ديبع نب دّمحُم انربخأ

 ةريغملا نب نامثع نع « ؟سيق انثدح :لاق « ”ىيي يبأ نب ىجي انثدح :لاق
 « زيرَح يبأ وأ « زيرَح راَّذلا هذه بر نع « يدتكلا ىليل يبأ نع « يفقتثلا

 :لاق

 اذإف ُهئرثتم ىلع ّيَدَي ُتْعَضَوَف ٠ ىّنع ُْبّْطْحَي وهو قي ّينلا ىلا ُتْبَهتلا
 - 06 - ١

 ِء
 05/5 ةباصإلاو « 479/١ ةباغلا دسأو 2« 405/١ باعيتسإلاو 2 885/7 ةباحصلا ةفرعم ١-

 . ةجام نباو دواد وبأو درفملا بدألا يف يراخُبلا هل ىور « ةقث وهو « يدنكلا وه -؟

 :رظنيو « نيئّدحملا ضعب هيف نعط دقو « ظفاحلا فوكلا نامحلا ديمحلا دبع نب ىيحي وه -#

 01 119/71١ لامكلا بيذمت

 . هريغو دواد وبأ هل ىور « ٍقوكلا يدسألا عيبرلا نب سيق وه -4

 عيبرلا نب سيق ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو « 57/5 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -ه

 . هب

 - كسملاو « بكارلا تحت ريعبلا لحر ىلع كرتي امهريغو دلج وأ فوص نم وشحم ءاطو :ةرثملاو

 . 7599و © 080/54 راحبلا عمجم « دلجلا - نيسلا نوكسو ميملا حتفب

 فرحت



 لوألاو « ريرَح وبأ وأ « ريرَج :لاقف « دارفألا باتك يف دوعسم وبأ هاور
 . حصأ

 0 ١ يلَدُملا ةغباّتلا نب كلاَم نب لّمَح -4* 2

 . هريغو سابع نبا ثيدح يف ٌركذ هلو « ةبحص هل
 : طاّبخلا نسحلا نب نيسحلا انثدح :لاق .« صفح نب رمع نب دّمحُم انربخأ

 « سواط نع « رانيد نب ورمع نع « جيَرُج نبا نع « مصاع وبأ انثدح :لاق

 :ساّبع نبا نع

 نب كلم نب لمح ؛ نخل يف سانا دشن -هنع هللا يضر- رمع نأ

 اهنَتعَف حطلسع ىرْخألا امُهاَدْحِإ ْتَمَرَف « يل ِنْيئأَرْما نيب تنك :لاقف « ةٌباتلا

 هس 2
 ةّيدلا نأ ىَّضَق « هّمأ وأ دْبَع ةرُعب نينحلا يف و هللا لوُسَر ىّضقف ٠ ( اهتينحو

 اًْنَلَتَقَف

1١ 

 كا

 . "ةلقاعلا ىلع

 نع « روصنم نب دابع نع « سيق انثدح :لاق « مصاع نب يلع انثدح :لاق
 ع 02 ع

 :لاق « هيبأ نع 0

 ب: ” ا لكس ه2 همام هج

 عا 0/١ باعيتسالاو « 851/7 ةباحصلا ةفرعمو 2« 7١14/٠ يرَعَّبلل ةباحصلا مجعم ١-

 ١/7 ةباصإلاو هم ةباغلا دسأو

 ء١/804 دمحأو 55141(2) ةجام نباو « 7١/8 يئاسنلاو ء(4517) دواد وبأ هاور -؟

 :رظناو . هب جيرج نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع ىلا مهدانسإب 2( (5885) يمرادلاو ءا/لو/4و

 . 788/4 ةرهملا فاحتا

 ترف



 يبأ نب ىحي انثدح :لاق  ميهاربا نب دّمحُم نب دمحأ ورمع وبأ انثدحو

 ( ةداتق نع « ديعس انثدح :لاق « ءاطع نب باهولا دبع انثدح :لاق « بلاط

 :حيلملا يبأ نع

 ع

 " ةريجح -4 4 1

 نسحلا ٌةجرخأ « ةبحص الو ةيؤُر هل ُفرْمنأل ( هنبا هنع ىور « ديزي وبأ

 . ةباحصلا يق هريغو نايفس نب

َ ٠. 

 دعس نب نيدشر انثدح :لاق « "يرّسلا يبأ نب دّمحُم انثدح :لاق « نايفس نب

  2:لاق « هيبأ نع « ةريَجُح نب ديزي نع ( ديلولا نب هللا دبع انريخأ :لاق

 0 1 2 2 نك هع 00١ هم ا. مل 6 00 5

 * غارفلاو ةحصلا ِساّنلا نم ٌريثك امهيف َنوُبْعَم ناتمعن :هيي هللا لوسر لاق

 1 ١ رَّجُح يبأ نب ريجُح 4 7

 ١- هب ةبورع يبأ نب ديعس ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف يعن وبأو « 9/4 مجعملا يف ئاربطلا هاور .
 ةباغلا دسأو « 897/79 ةباحصلا ةفرعم -؟ ١/454 .

 . هريغو دواد يبأ مامإلا خيش « يمشاحلا لكوتملا نب دّمحُم وه -»

 ديلولا نب هللا دبع هخيشو « جام نباو يذمرتلا هل ىور « فيعض وهو « يرصملا وه -4

 . ةليللاو مويلا لمع ف يئاسنلاو دواد وبأ هل ىور « يرّصملا سيق نب

 . هب نايقس نب نسحلا ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور -ه

 .(5555 يراخبلا هاور « سابع نبا ثيدح نم حيحص دهاش ثيدحللو

 فرن



 . عادّولا ةّحح يف لَو يبلا ىأر « يشْخَم وبأ

 :لاق « راّمع نب ةمركع انثدح :لاق « يشّرجلا دّمحُم نب رْضَنلا انثدح :لاق

 :هيبأ نع ( ريجح نب يشخُم ينربخأ

 , مُكَلاَوْمَأَو « مكءاّمد نإ :لاقف « عادَّولا ةَّجح يف هلك ّيبلا ّعمّس هنأ

 . ' اذه مكدلُب يف ءاذه مكر هش يف ءاذه مكمْرَي ةّمرحك ٌماَرَح « مكّضارْعَأو

 . هحولا اذه نم الإ فرعي ال « دانسإلا اذهب ٌُبيِرَع ثيدح اذه

 و هى سس مر

 نايب نب ريجح - 55

 كال 3 2|

 وبأ انثدح :لاق « قاحسإ نب ىسوم انثدح :لاق ع دعس نب دمحم انربخأ

 أ نع « دنه ىبأ نب دواد نع « ةيواعم وبأ انثدح :لاق « ةبيش يبأ نب ركب
6 

 :لاق ( ناّيَب نب ريجح نع « ؟ ةعّرق

 ١  ءِِلَّضَف ني هلأ ُمُهَنناَء آَمِب َنوُلَخَبَي َنيذلا نسم الو > :لَك هللا لوسر أرق .- ص ساد سل م لى ا ريل لام « رار" تح 050 عا

 . " ءايلاب

 ةباصإلاو « 4514/١ ةباغلا دسأو « 897/9 ةباحصلا ةفرعمو « 7١7/7 يناثملاو داحآلا ١-
1 . 

 ميت وبأو م ريبكلا مجعملا يف يتاربطلاو , يناثملاو داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور -9؟

 . هب رامع نب ةمركع قيرط نم «
 . همجرت نم دحأ مل رجح نب يشخم هيف :77/7 دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاقو
 . 4١/9 ةباصإلاو « 4518/١ ةباغلا دسأو « 8913/5 ةباحصلا ةفرعم -#
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 " يثيللا يح 1 ١-

 . ؛ناَشْيَحلا ميمت وبأ :هنع ىور « ةبحص هل

 يف ٌركذ هل ينيللا بح :لوقي ىلعألا دبع نب سنوي نب ديعس ابأ ُتعمس

 . هنع ِناَشْيحلا ميمت يبأ نع « ةريَبُه نبا نع ةعيهل نبا هثيدح ىور « ةباحّصلا

 * ريدح -4 ظ

 . ةّباحّصلا يف ٌركذ هل

 انثدح :لاق « ناّرحلا ىيي نب دمحأ انثدح :الاق « يشّرقلا دمحم نب دمحأو

 نبا نع « عفان نع « "داوَر يبأ نبا انثدح :لاق 231 بالقس نب ةريغملا

 :رمع

 ١- :ةيآلا « نارمع لآ ةروس 318٠ .

 هدنسم يف دلخم نب ىقب ىلا رجح نبا هازعو . اقلعم « ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور -؟

 ِء
 #- باعيتسألاو « 917/7 ةباحصلا ةفرعم ١/ 2» 721ةباصإلاو « 60/1 ةباغلا دسأو ١49/7

 . هريغو ةريبه نب هللا دبع هنع ىور 2( روهشم يعبات « يرصم لا كلام نب هللا دبع وه -4
, , 

 ١49/1 ةباصإلاو © 60/7 ةباغلا دسأو «ء#”ما/١ باعيتسإلاو « 6917/5 ةباحصلا ةفرعم -ه

 . قودص وه :لاقو « 771/4 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذ -5

 . ةعبرألا هل ىور « يكملا داور يبأ نب زيزعلا دبع وه -ا/

 توا



 7 7 000 ودعا 9 2 نام 32

 ١ ثيدحلا ركذف « ريَدَح هل لاقي لحجر مهيف اَشْيَح ْثَعَب هيو هللا لوسر نأ

 ! يد 48
 . ةيواعم ىلوم ريشبو 2( ثراحلا نب ءالعلا :هنع ىور ( ةزوف وبأ

 نب ميهاربإ انثدح :لاق « يرّْصَنلا ناوفص نب هللا دبع نب دمحأ انربخأ

 « ةكتاعلا بأ نب نامثع نع , دلاخ نب ةقدص نع , ماشه انثدح :لاق ( ميَحُد

 :دايز هل لاقي يل خأ يثدح :لاق

 اذه ائرْهَش يف انّل ُكراَب َّمُهَللا :لاق « لآلملا ىأَر اذإ ناك ِدي ّيبلا نأ

 . ثيدحلا َركذف « لخاّدلا

 , هنم هوُعمَس هي بلا باَحْصأ نم ةّنس ءاَعّدلا اذه ىلع ىلاوت :لاقو
 4 14 مام 5 2 ما 00 02 2

 . يملسلا ةزوف وبأ ريدح :ليقثلا حمرلاو )2 رورجلا سرفلا بحاص عباسلاو

 ١- هب يرسلا نب لهس ىلا اقلعم ةفرعملا يف ميَعُت وبأ هاور .

 هدنم نبا نع القن ةباصإلا ف رجح نبا هركذو .

 ةباغلا دسأو « 6914/5 ةباحصلا ةفرعم -؟ ١/ 458ةباصإلاو ع 49/9 .

 "- املكو « اهنطب فام عضت ملو ارهش رشع دحأ ىلع تداز يلا سرفلا يه رورحلا سرفلا

 رثكأ اذهو « ةليل ةرشع سمح ارهش رشع دحأ دعب اهرج نمز رثكأو « اهدلول ىوقأ ناك تّرج

 برعلا ناسل « اهتاقوأ 9797/١ه .

 نورحلا :ةليللاو مويلا لمع فو

  -4نب نامثع نع ملسم نب ديلولا ىلا هدانسإب « ١7ه ص ةليللاو مويلا لمع يف سلا نبا هاور

 هب ةكتاعلا يبأ .

 فرخ



 نع « يدزألا ورمع يبأ نع « حلاص نب ةيواَعُم نع « ٍبْهَو نبا ىورو

 اوأر اذإ اوُناك ةَرْوَف وبأ ريَدُح ْمُهُدَحَأ ل ّىبلا باحص نم أ

 ' يلولّسسلا ةداتُج نب يشْبُح "6 1

 . ةفوكلا لهأ يف هُداَدع « عادوا ةَّجَح يف ل ّيبلا ىأر

 - . يبعشلا رماعو ( يعيبسلا قاحسإ .وبأ :هنع ىور

 :لاق 2 دوعسم وبأ انثدح :لاق «( ةدنم نب ىبحي نب نمحرلا دبع انربخأ

 :ح « ىسوم نب هللا ديبع انربخأ

 :لاق « ديلولا نب دمحأ انربخأ :لاق « يدادْعَبلا دّمحُم نب ليعامسإ انربخأو

 ناسغ وبأ انثدح :لاق « مزاح نب دمحأ انربخأ :لاق « ةمثيخ انثدحو

 نب يشبح نع « قاحسإ يبأ نع « ليئارسإ انثدح :اولاق « ميهاربإ نب لَّوَخُمو

 :لاق ( ةداتح
 با

 . ١ َرْمَجْلا ٌلُكأَي امّنإَف « رقق ريغ نم ّلأَس ْنَم :46 هللا لَوُسَر لاق
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 يراخبلا هركذو . هب بهو نبا ىلا هدانسإب « ١7ص ةليللاو مويلا لمع يف نيسلا نبا هاور ١-

 ةمجرت يف ٠١7/7 ريبكلا خيراتلا يف هركذ اذكو . يدزألا ورمع يبأ ةمجرت يف ههص كلا يف

 . ةيواعم ىلوم ريشب

 . هدنم نبا نع القن ةباصإلا يف رجح نبا هركذو

 ةباحصلا ةفرعمو © ١191/١ عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 703/١ يوَعَّبلل ةباحصلا مجعم -؟

 . ١١/8 ةباصإلاو « 454/١ ةباغلا دسأو « 4007/١ باعيتسإلاو © 5

 تك



 . ' اذه ْنم ّمنأ « يشّبح نع « يِعَّشلا نع « ٌدلاَجم هاور

 وبأ انثدح :لاق « ديلولا نب دمحأ انثدح :لاق « دمحم نب ليعامسإ انربخأو

 ةداَنُج نب يِشْبُح نع « قاحسإ يبأ نع « ليئارسإ انثدح :لاق « يريبُرلا دمحأ

 :لاق

 :هللا لوُسَراَي :ليق ٠ َنيِقْلَحُمْلل رفغا مهلا .هل هللا لوُسَر لاق

 « هللا َلوُسَراي :ليق « َنيِقْلَحُمْلل ُرْفْغا ّمُهّللا :لاق «٠ َنيرّصقملاو

 :ةعبارلا وأ ةّثلاَثلا يف َلاقف ٠ َنيِلَحُمْلل ْرفْغا ّمُهّللا :لاق « َنيِرّصقملاو
 .” نيرصقمل او

 َ ؛؟ دلاخ نب ةّبَح ١-
 . ةفوكلا لهأ 2 هداذع « ءاوس وخأ

 ٠ .٠ ايبحرش وبأ مالس :هنع ىور

 ء19/9 راثآلا ناعم حرش يف يواحطلاو «(؟14145) ةميزخ نباو ؛« 54 دمحأ هاور ١-

 . هب يعيبّسلا قاحسإ يبأ نب سنوي نب ليئارسإ ىلا مهدانسإب « ١5/4 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو
 مجعملا يف يناريطلاو ( مجعملا يف عناق نباو , مجعملا يف يوغبلاو 2( 505 يذمرتلا هاور -؟

 . هب ديعس نب دلاجم ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو « ١4/5 ريبكلا

 ميعُت وبأو « ١١/4 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف عناق نباو ؛ ١١0/4 دمحأ هاور -1"

 هب ليئارسإ ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف

 ع91//١ باعيتسإلاو 2191/9 يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو 2 ١748/5 يناقملاو داحآلا -4
 . ١1/5 ةباصإلاو 2« 440/١ ةباغلا دسأو م

 هل ىؤرو فل تافقتثلا يف ناّبح نبا هركذ « ليبحرش وبأ ليبحرش نب مالس وه -ه

 . ةحام نباو درفملا بدألا يف يراخُبلا

 توا



 دمحأ انثدح :الاق « بوقعي نب دّمحُمو دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 :ح « ةيواعم وبأ انثدح :لاق « رابحلا دبع نب

 نب لاله انثدح :لاق « َناَذَّمَه بالجلا دمحأ نب نمحرلا دبع انثدحو

 مالّس نع « شمعألا نع  ةيواعم وبأ انثدح :لاق ع يبأ انثدح :لاق « ءالعلا

 :الاق « دلاخ نب ءاَوّسو دلاخن نب ةّيَح نع « ليبحرش يبأ

 نم اسأيَت ال :لاقف « ُهاّنَعأف ٠ ًامْيِش ٌحلْصُي وهو د هللا لوُسَر ىلع انْلَخَد

 :  ةرثثق ِهْيَلَع َسْيَل َرمْحأ ُدلَي ناسنإلا نإف ( اَمُكُسَوُؤُر تَرَرَهَتاَم قّرلا

 . ١ َلَحَو رع هللا
 بهو انثدح :لاق « دوعسم وبأ انثدح :لاق « ىيي نب نمحرلا دبع انربخأ

 :ح « هيبأ نع « ريرج نب
 انثدح :لاق « ءالعلا نب لاله انثدح :لاق « دمحأ نب نمحرلا دبع انربخأو

 شمعألا ناميلس انثدح :لاق « مزاح نب ريرح انثدح :لاق « ميهاربإ نب ملسم

 :الاق «ةبحو ءاوس نع « ليبْحَرُش نب ملّس نع «

 اَمُكُسوُؤر َتررهئاَم قزّرلا َنِم اسي ال :اَمُهَل لاق مك «ء يشب اَمُهَّل رم عر

 يف يوغبلاو © 2« 459/8 دمحأو «1/9// دهزلا يف عيكوو « )4١58( ةجام نبا هاور ١-

  ا//؟ ريبكلا مجعملا يف ئاربطلاو «* 4 ناّبح نباو 2 777/١ مجعملا يف عناق نباو « مجعملا

 ناميلس نع ريرضلا مزاخ نب دّمحُم ةيواعم يبأ ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وباو غ2 1/07 و

 . هب شمعألا نارهم نب
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 ١7- ينيدملا يثراخلا يراصنألا دوعسم نب ةّصّيَوُح ' همس كرا للا

 ةصّيحم رخأ .

 انثدح :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « بوقعي نب دمحم انربخأ

 وهو - تباث نب ديّرل ىلْوَم ينّدح :لاق « قاحسإ نبا نع « ريكُب نب سنوي
 :ةصّيحم اهيبأ نع ( ةصّيحُم ةنبا ئتثدح :لاق - دّمحُم يبأ نب دّمحُم

 بثوف « هولثقاف دوه لاجر نم هب مئرفظ نم :لاق ول هللا لوسر نأ 2 ميا هس هس نما ف هرص ئه م تس و طل و خم
 هقق نأ 0 هيث ول ا رول و خل كلو
 مهسبالي ناك ( دوهَي راجت نم لجر - ةنينس نبا ىلع دوعسم نب ةصيحم

 نم نسا ناكو , ملئسي مل َكاذ ذإ دوُعُسُم نب ةصيوح ناكو , ُهلئقف - مهعيابيو ساس 2 ه6 هام ها س مر سر 1 1 20 . 2

 « ؟ هتلتقأ هللا وُدَع يأ :لوقيو « هيرضَي ةصيوح لعج ُهلَثق اًملف ( ةصيحم 08 هلا سود هع * هالس ع يعرب تاسع هس 81 7 ده يع و

 ُدَقَل هللاو :ُهَل تلقف :ةّصّيحُم لاقف « هلام نم كنطَب ف محش بزل هّللاَو ام

 ,هللاو معن :ةّصّيحُم لاق «ىَنلَتق ىلْئقب دّمحُم ينَرَمُأ ول هللاو :لاق « ةّصْيَوْح 00 1 000 1 1 ١
 :ةصيخحم لاقف « ْبَجَعَل كب اذه غلب اًنيد نإ هللاو :ةّصّيوَح لاق م 5-5 م ماس ا سلس ثا 0 ا

 بضاق ضيبأب هارفذ تقبطل هلّثقب ترمأ ول يمأ نبا مولي ماع ل د هيا ه6 ه1 كءومارو ف

 ام

 لن ا هع

 تاقبطلا يف دعس نباو وع ريبكلا خيراتلا قو («(1559) درفملا بدألا يف يراخبلا هاور ١-

 . هب مزاح نب ريرج ثيدح نم « 8/4 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو .« مسد
 ع« 409/١ باعيتسإلاو « 894/5 ةباحصلا ةفرعمو 2« 7٠5/5 يوَعَبلل ةباحصلا مجعم -؟

 . ١54/9 ةباصإلاو « ا/4/5 ةباغلا دسأو ِم



 سو همم ةماس شاع امل

 برأَمَف ىَرْصب َنْيباَم اَنَل أَو اعئاَط َكْدلمَق نأ ينرَساَمَو

 م0 ١
 صو ٌمالسإ هيف ايدَح ركام

 . هريغو يزاعملا يف ركذ « قاحسإ ن

 " سْبْنَع نب رجح -١؟ه*

 . ّمّدلا لكأَو « ةّيلهاجلا َكَرْدَأ دق ناكو

 نب هللا ديبع انثدح :لاق « مزاح نب دمحأ انثدح :لاق « ةمئيخ انربخأ

 :لاق « سيق نب ىسوم نع « ميعن وبأو « ىسوم
 عم دهشو , ةّيلهاجلا يف ّمّدلا لكأ دق ناكو - سّبْنَع نب َرْجُح ُتْعِمّس

 يه :لَك ّيبلا لاقف « ةّمطاَف َرَمُعو رْكَب وبأ ْبْطَحم :لاق - َنيفصو َلَمَحْلا يلع

 ” ّيلَعاي كل

 ١- ماشه نبا ةريس 1415-14141/9 .

 يف ناربطلاو « رعشلا ركذي ملو 0 (07007) هننس يف دواد وبأ :قاحسإ نبا قيرط نم هاورو
 ريبكلا مجعملا 7٠/ 2 7١١ةباغلا دسأ يف ريثألا نباو « ةفرعملا يف ميعُت وبأو .

 ماشه نبا ةريس ةيشاح يف رعشلا يف ةبيرغلا ظافلالا ريسفت :رظناو .

 2755/١ باعيتسإلاو 2 م914/7 ةباحصلا ةفرعمو 2« ١١0/9 يوَمَبلل ةباحصلا مجعم -1

 . 158/7 ةباصإلاو « 4517/١ ةباغلا دسأو

 . 96 يبنلا ري مل سبنعلا نب رجح نأ ىلع اوقفتا :رجح نبا لاقو
 « ١56/4 ءافعضلا يف يليقعلاو « مجعملا يف يوغبلاو « ١9/8 تاقبطلا يف دعس نبا هاور -#

 سيق نب ىسوم ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميعُن وبأو 2 74/4 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو
 هب يمرضحلا



 ١ نيصحلا نب رارض نب لَظْنَح 5684

 . يرّيمجلا ديّمَح :هنع ىور « اًيلهاَح ناكو

 « ريشب نب ديعس نب يلع انثدح :لاق « تاّيَرلا رفعج نب نيسحلا انريخأ

 نع « قحال نب ديمحلا دبع نب نامثع انثدح :لاق « ذاعم نب رشب انثدح :لاق

 ( يرّيمحلا نمحرلا دبع نب ديَّمُح نع « بوقعي يبأ نب هللا دبع نب دّمحُم
 :لاق - مّلسأف ًاًيلهاَج ناكو - رارض نب َلَظْنَح ثدح :لاق

 ىّنم ندا « ٌلِظْيَحاي :ًامؤَي يل لاقف « برَعلا كوُلُم نم كلم َعَم انأ امني

 َنُدملا َنكَسالو ”ردملا نيا ام « نَدَحُيَو َكّبَدَحُأَف ماقللا نم كب ٌرتتْسأ

 ( 4ٍعَّدَحُم يشّبَح دْبَعل دبع يّنأ ُتْددَوَل هللاو ٠ يِاَكَم هنأ َدو الإ سائلا نم"
 عي وع

 . * ةماّيقلا موي رش نم وجنأ ينأو

 ةفيذح نب ردَب نب نصح نب سيق نب رحلا 65 ١
 . سابع نبا :هنع ىور « يراّزفلا نصح نب ةنييع يخأ نبا

 م

 ١- ةباصإلاو « 55/9 ةباغلا دسأو « 99/؟ ةباحصلا ةفرعم 185/9 .
 ناكس ودبلا فالخ « ةينبملا تويبلا ناكس مه ردملا لهأو « كسامتملا جزللا نيطلا :ردملا -؟

 85/8/59 طيسولا مجعملا « مايخلا

 . 859/5 طيسولا مجعملا « عماجلا رصملا وهو « ةنيدم عمج ندملا -*

 571/١ راونألا راح عمجم « ءاضعألا عوطقم يأ :عدجم -4

 . هدنم نبا نع القن رجح نبا هركذو . رفعج نب نيسحلا ىلا اقلعم ةفرعملا يف ميَعُت وبأ هاور -ه

 ه٠/4 ةباصإلاو « 47/1/1١ ةباغلا دسأو « 107/١ باعيتسإلاو 2« 895/7 ةباحصلا ةفرعم -؟



 يبأ ىنربخأ :لاق « ديزُم نب ديلولا نب , سابعلا انثدح :لاق « ةمثيح انربخأ

 :ح « يعازوألا انثدح :لاق ؛

 انربخأ :لاق « فرع نب دّمحُم انثدح :لاق « بوقعي نب دّمحُم انثدحو

 « ةريغملا وبأ

 :لاق « ماصع نب دمحأ انثدح :لاق « قاحسإ نب ديعس نب دمحم انثئدحو

 نع « يرهُزلا نع « يعازوألا نع مِهْلُك ( يئاَّسْقْرقلا بعصم نب دّمحُم انئدح

 :ساّبع نبا نع « هللا دبع نب هللا ديبع

 هّيقل ىلا ليسا َلأَّس يذلا ىسوُم بحاص يف سيق نب راو وه ىَراَمت هن

 « سابع نبا ُةاَحََف بْمك نب يَنَأ امهب رم « رضّحم وه :ساّبع نبا لاف

 هّيقل ىلا َليبَسلا لأس يذلا ىسوم بحاص يف اذه يجحاّصو انأ ُتِيَراَمَت ين :لاقف

 هلا لوسر عم مَع :لاق ؟ امُهأش ركذُي و هللا لوسَر تعمّس له

 اَدَحَأ ُمَلْعَت له :لاقف ٌلُحَر َءاَج ذإ « ليئارسإ نب نم وام يف ىسوُم اني :لوقي

 ٌرضَحْلا انُدبَع ( معن : :ىسوم ىلا ىلاَعَت هللا ىَحْوَأَف ءال :ىسوُم لاق ؟ َكْنم ُملْغأ

 ١ ةيآ ت توحلا هللا َلَعَجَف « هيقل ىلا ليبّسلا مالسلا هيلع ىسوُم َلأَسَف :َلاق 2

 . يرهُزلا نع ٌروهشم ثيدح اذه

 " ةمّمح يبأ نب ةمّمُح مح -

 ١- دمحأو ع (4788) ملسمو « (5) يراخُبلا هاور  2١١1/0هب يرهزلا ىلا مهدانسإب .

 .اله/ط عماجلا دنسملا :رظني « سابع نبا نع ريبح نب ديعس هاورو

 ِء

 ١١5/7 ةباصإلاو « ه8/1 ةباغلا دسأو « 4.04/١ باعيتسإلاو ءة.1/9 ةباحصلا ةفرعم -؟



 . امي هُربقو « 'ناهّبصأب تام « هلك بلا باحصأ نم لحر

 نب رفعح انثدح :لاق «( ةزمح نب هللا دبع نب دّمحُم نب دمحم انربخأ

 نب سنوي انربح :اولاق « دحاَو ريغو سنوي نب دمحم نب دمحم انربخأو

 دواد نع « ةناَوع وبأ انثدح :الاق اعيمجج « دواد وبأ انثدح :لاق « فبيبح

 نم ٍلُجَر « ةمّمُح نع « يريمحلا نمحرلا دبع نب ديَّمُح نع « "يدوألا
 ْ :35 يبلا باحصأ

 « َرَمُع ِنَمَر يف ناهبصأ نت تحتفو «٠ ّيرَعشألا ىسوُم يأ َّعَم ناهبصأ اًرغ هنأ

 هل مزْعاف ًاقداص َناَك نإ ّمُهْلا « َكءاَقل بحي هنأ ْمُعْرَي ةمَّمُح نإ َّمُهّللا :ل
 0 نإ

 "ع نم ةمّمُح ْمحْرُت ال ّمُهّللا « هرك نإو هيلع ُهَلَمْحااف ًابذاك َناَك نإو 2( هقدصب

٠. 

 اما ع ل
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 هللاو اَّنِإ « ُساَّنلا اًهّيأاي :لاقف « يرعشألا ٌماقف « ناهبصأب َتاّمَف « هرفس 9 2

 ٌديِهَش ةمّمح + نأ الإ انمّلع ْمَلْبم الو « ُمالّنملا هيلع مُكَيِبَ نم اَنْ اميف انْعمَساَم

 ” هللا همحر 3

 ١- ناسارخب عقت ةنيدم -ةدحوملا ءابلا حتفو داصلا نوكسو « اهرسكو ةزمهلا حتفب ةب - ناهبصأ «

 اهنع دعبتو « ناريإ طسو مويلا عقت ) )57١يبأل ناهبصأب نيئدحملا تاقبط ةمدقم :رظني 2 اليك

 يشولبلا روفغلا دبع روتكدلا قيقحت « خيشلا .

 . يدوألا هللا دبع نب دواد وه -؟

 هللا دبع نب حاضولا ةناوع يِبأ نع ع 405/١-107 هدنسم يف يسلايطلا دواد وبأ هاور -*

 :هلوق يريصوبلا نع هققحم لقنو « ثيدحلا تجرأ ةريثك رداصم هتيشاح فو . هب يركشبلا
 . حيحص دانسا اذه

5 



 ١ يموُرخملا ةريغملا نب صفح -61/ 3

 . دمحأ يَمْسو « صفح نب دمحأ وبا :ليقو « صفح وبأ :ليقو

 ( ةملس يأ نب ةملس نع « دشار نب دّمحُم نع « خوّرف نب نابيش ىور

 :هيبأ نع

 ثالث « هي بلا دْهَع ىلع « ةمطاق ُهَتاَرْما َقّلَط ةريغملا نب َصْفَح نأ

 . " ةّدحاَو ةّملك يف تاَقيلطَت

 نب هللا دبع نع « ةراّمُع نب نسحلا نع « ةريغملا نب هللا دبع هاورو

 :لاق « رباج نع « ليقع نب دّمحُم

 . " ُهَئآَرْما ةريغملا نب صفح َّقّلَط

 | “ يِماَمَّيلا رباج نب نارّمُح -8

 . ردب نب هللا دبع :هنع ىور « ةبُحُص هل

 :الاق جاجحلا نب دّمحُم نب هللا دبع و « مصاع نب دّمحُم نب دمحأ انريخأ

 نب هللا دبع نع « نيكسم نب دمحم انثدح :لاق ,دلَخَم نب دمحأ انثدح

 - ملاس ٌمأ نع ء ردب نب هللا دبع نع ١ يبأ ئثدح :لاق « رباح نب دّمحُم

 ١- ةباحصلا ةفرعم ١/ » 907؟4الو 9؟/0و « 98/9 ةباصإلاو « 5/9 ةباغلا دسُأو .

 هب نابيش ىلا هدانسإب « ةفرعملا يق ميَعُن وبأ هاور -؟ .

 *- ليقع نبا نع ةبعش ىلا امهدانسإب « 701/7 ننسلا يف يقهيبلاو « ةفرعملا يف ميِعُب وبأ هاور

 هب .

  -4ىناثملاو داحآلا  » 7٠٠0/8باعيتسإلاو « 895/7 ةباحصلا ةفرعمو ١/ 107ةباغلا دسأو ع«

 . ١١١/5 ةباصإلاو ءه./؟



 دحأ وهو - رباج نب نارمح ملاس يبأ نع - ردب نب هللا دبع هدحج يهو 2 1 1 هو 3 2 55

 :لاق -دفولا

1 0 22 3 2 27 

 ١ تارم ثالث « ةيم ةّيمأ بل ليَ :لوقي هلو هللا لوسر تعمس
 58 للا

 " جرشَح -548

 ميهاربإ نب ب ليعامسإ نع ع « ةمثيخ يبأ نبا نع « بيلك نب مئيملا انربخأ

 :لاق « "رايه ب لوم ثراحلا وبأ انئدح :لاق « ناَّمْحْرَتلا سرا ه2
 يف ُهَعضَوَف وف هل ّيبلا ُهذحعأ ُهَنَأ لَو يبا باَحْصُأ ْنِم الُخَر َجَرشَح ْتِئَأَر 2 نا 4 و هكر

 هم م نع ل .٠

 4 هل اَعَدو ُهَّسأَر ّحَّسَمو ( هرجح

 © سيلح 6

 .٠ صمح لهأ ُُق هداَدع

 ١- هب نيكسم نب دّمحُم نع داحآلا يف ليبنلا مصاع يبأ نبا وهو « دلخم نب دمحأ مامإلا هاور .

 . ليهاجي هدانسا يف :هققحم لاقو

 « 41١1/١ باعيتسإلاو 2 9.0/7 ةباحصلا ةفرعمو . ١717/٠ يوْعَبلل ةباحصلا مجعم -9
 . م5/9 ةباصإلاو ع 55/9 ةباغلا دسأو

 41/7 نيكلا يف مكاحلا دمحأ وبأ هركذ 2( لوهجم وهو « يقشمُدلا ثراحلا نب قاحسإ وه -#'

 , ”4.-ه١9/1 ناسللا يف رجح نباو « */7١ لامكإلا يف الوكام نباو «

 نم « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو 2« 07/4 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف يوغبلا هاور -4
 . هب ينامجرتلا ميهاربإ يبأ قيرط

 */١١ ةباصإلاو « 49/5 ةباغلا دسأو « 1١5/١ باعيتسإلاو 2 5.7/9 ةباحصلا ةفرعم -ه 0

2 / 



 . ١ةيرهازلا وبأو ( ذئاع نب نمح رلا دبع :هنع ىور

 نع « ةمقلع نب رصن نع هثدح هابأ نأ « ةميزخ نب رصن ةمقلع وبا انثدح تو

 :سيلحلا يثدح :لاق « ذياع نبا نع « ظوفحم
7 
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 اثالث َدّمَحَت نأ َماَنَت نأ َنْهاَدَحِإ تداَرأ اذإ ةءاّسن ٌرُمأي ناك كلي بلا نأ

 هيحخ

 . " َنيِنآلَتو اناث َحّبستو « َنيئآلَثو انلَث َرْيكُتو « َنيئالُثو

 " بيّبّضلا نب كلام نب ورمع نب ميَعُت نب ةباَزُح_-9

 . نيطسلف لهأ يف هُداَدع

 نب ديعس نب يلع انثدح :لاق ء رص. تاّيزلا رفعج نب نيسحلا انربخأ

 نب فيرط نب ميِعُت انثدح :لاق « لهس نب ىسوم انثدح :لاق « يزاّرلا ريشتب

 ورمع نب فورعم نع « يبأ ٍنثدح :لاق « ميَعُت نب ةباَرُخ نب ورمع نب فورعم

 :لاق « ةباَرُخ هّدج نع.« هيبأ نع « َةباَرُح نب

 . © كوُبتب 4 بلا ثيتأ

 هئابآ نع « فورعم نب فيرط نب فورعم نع , ديوس نب قاحسإ هاور

 . اذ

 ١- يذمرتلا الا ةعبرألا ننسلاو ملسم ةاور نم « يصمحلا بيرك نب ريدُح وه .
 هدنم نبا نع القن ةباصإلا ف رجح نبا هركذ -!؟ .

 *- ةباحصلا ةفرعم */.٠. » 4باعيتسإلاو ١/ 405ةباصإلاو « */؟ ةباغلا دسأو ع  . 59/5م

  -4نبا نع القن رجح نبا هركذو . هب تايزلا رفعج نب نيسحلا نع ةفرعملا يف ميَعُت وبأ هاور

 . ةهدنم



 8 . ١ يلالهلا روث نب ديمح -5

 « ملم نب سنأ انثدح :لاق « هريغو سلبارطأب رذ يبأ نب هللا دبع انربخأ
 نب داَرَج نب قدشألا نب ىلعي انثدح :لاق « ناّرحلا مساقلا نب مشاه انثدح :لاق

 :يلالحلا روث نب ديَمُح ئثدح :لاق : "منيه ابأ نكي : يليقُعلا ةيواعم

 :لاقف , و ّيبلا ىتأ ملأ َنيح ِهّنأ

 . ادّمَعَت نإو اًهْنم أَطَح نإ ادّصقُم ىميلُس نم يلق حبصأ

 . ” ثيدحلا َرَكَذ هن

 ا
 . هَلاَم ئَعفام ُلاَم ٍنَعَمئام « هوخأ انأو يبخأ ركب وبأ :لوقي كي بلا ٌعمَس

 يبأ نع « هللا ديبع نب دايز نع « ةّلَبَح نب ورمع نب نمحرلا دبع هاور
 و

 ارمّتعملا وبأ شَنَح -4

 ّم .
 ١١/9 ةباصإلاو « 59/١ ةباغلا دسأو « 3/9/١ باعيتسإلاو « 301/9 ةباحصلا ةفرعم ١-

 . ١7/5” نازيملا ناسل :رظني « ثيدحلا فيعض وهو « ينارحلا يرزجلا وهو -؟

 . هب ملس نب سنأ قيرط نم « 47/4 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -*

 يناربطلاو ءافعضلا يف يدزألاو يليقعلاو يباطخلاو نيهاش نبا هازعو « ةباصإلا ف رجح نبا هركذو

3 
 . ١78/9 ةباصإلاو « 5١/5 ةباغلا دسأ -4

 . ادج فيعض ورمع نب نمح رلا دبع :لاق مث « هدنم نبا نم ةمجرتلا رجح نبا لقن -ه

 . 515/9 ةباصإلاو « 57/9 ةباغلا دسأو « 907/5 ةباحصلا ةفرعم -5 ِء .



 . حصيالو « ةباحّصلا يف ٌركذ هل

 « هيبأ نع ( ىمع نثدح :لاق « يمّزرعلا دمحأ نب دابع انثدح :لاق « ىمعتخلا

 :لوقي ع رمتعملا ابأ ُشَنَح تعمس :لاق « ليفطلا يبأ نع ( رباح نع

- 
00 

 حيصُي لّزَي ملف « ٌرَمجم اهَعَم ةأرْما َرصْبَأَف ةَراَنَج ىلع ِهلي هللا لوُسَر ىَّلص

 . ' اهروصق ينعي « ةنيدملا ماَحآ يف ْتبيَعَت ىّبح اب

 " ةَدْيَح -.ه 1

 . بيبح نب قلط هنع ىور « لوهجم

 ديعس نب يلع انثدح :لاق « ييدملا قاحسإ نب دمحأ نب دمحم انربخأ

 دوعسم وبا انثدح :لاق « شادخ يبأ نب دمصلا دبع نب هللا دبع انثدح :لاق «

 :ةدّيَح عم هنأ « بيبح نب قلط نع « ناسح نب بيبح نع « جاحزلا

 « ًالزغ ٌةاَرُع ٌةاَفُح ةّماّيقلا موي َنوُرَشُحُت :لوقي هي هللا لوسر ٌعمَّس هنأ

 ميهاربإ اوُسْكا :ىلاعت هللا لوقي « مالسلا هيلع ٌليلَخل ميهاربإ ىَسْكُي ْنَم لّوأو

 . ” لاَمْعألا ِرْدَق ىلع ُاَّنلا ىَسْكَي مث « ُهَلْضَف ُساّنلا َمَلْعَي « يليلخ

 . مهضعب هاّرقو « هفئاطو يئاسنلا هفعض دقو « نيعباتلا يف هريغو يلجعلا هركذ :رجح نبا لاقو
 . هب هيبا نع رمتعملا نب شنح ىلا هدانسإب « 371/٠٠ ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور ١-

 . هب بوقعي نب دّمحُم نب دّمحُم قيرط نم « ةفرعملا يف ميَعُب وبأ هاورو

 . ١44/79 ةباصإلاو « 1/9/9 ةباغلا دسأو « 9.04/9 ةباحصلا ةفرعم -؟

 نكسلا نبال هازعو « ةباصإلا يف رجح نبا هركذو « ةفرعملا يف مِيَعُت وبأ هاور ثيدحلا -#

 ثيدحلا اذه نإف « ءيش ةديحو قلط نيب طقس هنأ هنظأ يذلاو :لاق مث « هدنم نباو يليعامسإلاو

 . ةديح نب ةيواعم ةياور نم فورعم



 ١ يشَبَح -5 | 1

 . لَو يبلا كردأ

 ةريغملا وبأ انثدح :لاق « فرع نب دّمحم انثدح :لاق « ةمثيخ انربخأ

 « لئاو نب ةمقلع نع 2 برَح نب كامس نع « ءاطع نب ديزي اشدح :لاق 3

 ا :لاق « هيبأ نع

 فيك :لاق « يأ َلتَق اذه َّنِإ :لاقف « يبي لي يبنلا ىلا َلَُر ًءاح
 ١ و يئوأت ل لق ذل ٠ « ليف ذرأ مو سأفب ُهَسَأر تْيَرَض : :لاق ؟ ُهَتلَتق
 :لاق «٠ ال :لاق ؟ هيد عمو سانا لأست َكَسْرَأ نإ تيأرفأ : :لاق ءال :لاق

 ! ُهّنِإ :ي هللا لوسر َلاقف ٠ ُهَلبَقَل لعمل هب جرَحف :لاق عمذُخ :لُجّرلل لاقف

 . ؟ ُهلثم ناك

 . ظفللا اذه ريغب ةعامج هاور

 " كلام نب ناجردحلا 617 1

 ؛ هركذ مّدقت

 هوحنب ,ءهو ,ا/0 دمحأو 54714(2و )7١917 يذمرتلا هاور ةديح نب ةيواعم ثيدحو :تلق

 . ارصتخعو الوطم

 ١- فّنصملا هب درفت نمم وهف « هركذ ادحأ دحأ مل .

 . هب جاجحلا نب سودقلا دبع ةريغملا يأ قيرط نم )95١8٠6(2 ملسم هاور -؟

 لئاو نب ةمقلع ىلا قرط نم « (57554) يمرادلاو ع 5414و« ١ 4/8 يئاسنلاو « ملسم هاورو

 . هب
 . 45/9 ةباصإلاو « 4515/١ ةباغلا دسأو « 905/7 ةباحصلا ةفرعم - 4

 . )١5( مقرب « كلام نب دوسألا هيأ ةمجرت يف مدقت -4

45١ 



 ءاخلا باب

 موُرْحَم نب ورمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ديلولا نب دلاخ-

 8 ١

 رون و 0 24 هل 2 م م4 4 م” # ع

 ةنوميم تحأ « ةيلالهلا مزح نب ثراحلا تنب ةبابل هّمأو « ناميلس وبا

- 

 يدهس

 « صاعلا نب ورمعو وه ةيبيدحلا دعب َرَجاَهَو « هللا فيس هامس « 2ك يبلا جور

 رم دُهَع ىلع تامو « نيرشعو ىدحإ ةنس صمحب تامو « ةحلط نب نامثعو

 ىسيع نب هللا دبع انثدح :لاق « يزاّرلا ةبتع نب نسحلا نب دمحأ انربخأ

 :لاق « رذنملا نب ميهاربإ انثدح :لاق «

 . نيرشعو ىدحإ ةنس صُّمحب تام « ناميلس ابأ كي ديلولا نب دلاخنو

 نع « فورعم نب نوراه نع « ةمثيخ يبأ نبا نع « مثيهلا انربخأو

 :لاق © سيق نع « ليعامسإ نع « نايفس

 هب نظن انك ذقل « َناميِلُس ابأ هللا محَر :ديلولا نب ُدلاَخَن تام ان ٌبمع لاق

 قاّرولا دّمحُم نب رفعح انثدح :لاق « يدادْعَبلا دّمحُم نب ليعامسإ انربخأ

 نب رباج نع « هيبأ نع « ردكنملا نب دّمحُم نب ردكنملا انثدح :لاق 2

 :ديلولا نب دلاخن نع « هللا دبع

» 150/7 
 ١- ةباحصلا ةفرعمو «ء7/؟ يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو «ع 74/7 يناثملاو داحآلا

 ةباغلا دسأو « 4717/9 باعيتسإلاو  2١١9/7ةباصإلاو  . 5501/5م

 . هب ةنييع نب نايفس نع يديمحلا نع « 391/9 دعس نبا هاور -؟

 ل



 تل اقف « هيلإ هديب ىوهأف « ةنوُميُم تيب يف وهو بَّضب يتأ هك يبلا نأ نإ ٠ هَ مه 1 رين 5 2 م ا# نس ىلا

 . ١ هُمَرَحَأ الو هلكآ ال :مالسلا هيلع يبنلا لاقف « ٌهك هللا لوسر اوربخأ :ةنوميم وعر م 0 2 2 522 7 7 وو ع خا ومر
 نع « ساّبع نبا نع « لهس نب ةماّمأ بأ نع « يرهزلا نع ةعامج هآور 0 82 07 سا .

 . " ديلولا نب دلاخ ف .

 انب منَ نب فوغ دبع نب ةملعث نب بيك نب ديز نب دلاخ -5

 َمدق امل مالسلا هيلع يبنلا هيلع لّرت يذلا « ّيحَرْرلا يراصنألا بويأ وبأ
 نيسمحو نيتنثا ةنس ؟ةّينيطئطسقلاب تام « ةبقعلاو ادحأو ارْدَب دهس « ةنيدملا ص ىم ى + 2 < تر 2 شق # هير 2 -

 . ةيواعم نب ديزي نمز 3 4 27 14

 « رجح نبال ةرهملا فاحتإ ىلا تعجر دقو « اهيلا تعجر يلا بتكلا يف ةياورلا هذه دحأ م -ذ١

 ىور دقو «٠ 175/5 يربطلل راثآلا بيذه ىلا تعجر امك « لامعلا رتكو « عماجلا دنسملاو
 ثيدحلا نأب ملعلا عم . ةياورلا هذه ىلع رثعأ ملف بتكلا نم اهريغو « ةريثك تاياورب ثيدحلا
 هيبأ ثيدح ظفحي نكي ملو « أطخلا ريثك ناكو ( ردكنملا نب دّمحُم نب ردكنملا ةياورل 2« فيعض

 . يذمرتلاو درفملا بدألا يف يراخْبلا هنيدح ىور دقو « هنع ةياورلا نع بغري نمم وهف ٠
 2 ١94/0 يئاسنلاو « (3095) دواد وبأو 2 (705) ملسمو « )49/41١( يراخبلا هاور -؟
 . هب يرهزلا ىلا مهدانسإب « (099) كلامو ء 85و «/5 دمحأو 2 (117141) ةجام نباو

 عومم/؟ ةباحصلا ةفرعمو « 7١18/7 يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو , 475/ يناثملاو داحالا -“
 . 7/7 ةباصإلاو 2 9 5/؟ ةباغلا دسأو « 474/7 باعيتسإلاو

 حتافلا دّمحُم ناطلسلا اهحتف دق ناكو « ةينامثعلا ةفالخلا ةمصاع تناكو « لوبنتسا يهو -4
 . (881/) ةنس

 حلا



 انثدح :لاق ( رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 :قاحسإ نبا نع « ريكب نب سنوي

يز نب دلاخ بويأ وبأ :راّجّنلا نب نم ًارْدَب َدهَش نم ةيمست يف
 ' د

 :لاق « دوعسم نب ديعس انثدح :لاق « بوُبَحَم نب دمحأ نب دّمحُم انربخأ

 . :ح « ليَمش نب رظّنلا انثدح

 دّمحُم نب نمحرلا دبع انثدح :لاق « دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأو

 :ح « ناطقلا ديعس نب ىحي انثدح :لاق « يثراحلا

 يشاقّرلا دّمحُم نب كلملا دبع انثدح :لاق « ناميلس نب ةمئثيخ انثدحو

 نب ءاربلا نع « هيبأ نع ( ةفيَحُج يبأ نب نْوَع نع « ةبعش انثدح :اولاق 3

 1 :لاق « بويأ يبأ نع « بزاع

 دوي :لاقف « اتوص عمّسف سْمَّشلا تبرغ امَدْعَب كي هللا لوُسَر َجَرَح

 . "اًهروبق يف ُبَذَعُ
 :لاق « ىسيع نب هللا دبع انثدح :لاق « ةبتع نب نسحلا نب دمحأ انربخأ

 :لاق « رذنملا نب ميهاربإ انثدح

 قاحسإ نب دّمحُم نع ريكب نب سنوي ىلا هدانسإب 2 ١١1/5 ريبكلا مجعملا يف ناربطلا هاور ١-

 . هب

 2 :7١/ه دمحأو « ٠١7/4 يئاسنلاو )501١5(« ملسمو )١785(« يراخُبلا هاور -؟

 . هب جاجحلا نب ةبعش ىلا مهدانسإب «9١2:1:1و
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 اَبَغ ماع ٠ شل دامو ا. ةيدمسلا ىلا حاف نوح كنا يعل

 هلأسف ُديِزَي ءاج « تاوملا هب لَرَئ ا ١ ةّئيدملا روُم لصأب ع ةيواَعُم نب ٌديزي

 د

 نيتنثا ةنس تام 2١ تغطتساام يِرْبق يّبَعُيو ( ٍقّرفُح ْقّمَعُ :لاقف ؟ َكُتحاَحاَم

 . نيسمخح و

  ناَدَعُم نب دلاخن نع « عسا نب كا :لاق « ديلولا نب ةّيقب انثدح :لاق
 م + مع ع 2 9 _- ىعءأ

 2 :لاق هنأ « ير لا بوت أ نع« رب نب ربح نع

 ما
 اق

 هارب ه رع لع 00 سرس مغ

 لّرَتف « بوُيأ وبأ ْمُهَعرقف « يي هللا لوُسَر يوؤي مهيأ اوعرتقا راصنالا نإ
 لاقف لاق « ْبوُيأ يبأ ىلا ءادفأ ٌماَعط لي هلا لوس ىلا ىدْمأ اذإ َناَكَف «

 َملَطاَف « كي هللا ُلوُسَر اهب َلَسْرأَف « ّلّصَيو لقب اهيف َةَعْصَق َدَحَوَف « مله 5
 كل تيد يلا ةعّصَقلا يف ناك يذلا َكَعََماَم :لاقف هللا لوُسَر ىلا بوُيأ وبأ

 « ىَلَب :لاقف ؟ َّلَّصَبلا لحت ًآلفأ :بويأ وبأ لاقف : ًالّصَب اهيف ْتْيَأَ :لاق ؟
 ورنا

 . " ْمُكاَشْفَي الاَم يِناَشْعَي :لاقف هيلإ َلَّسْرَأ من ع هولكف

 نع , ”[ةرُّمَس نب رباج نع] « بْرَح نب كامس نع « هريغو ةبعش هاور

 نأ درأ ىلاعت هللا نكلو «هنع هللا يضر هدارأ ام اذهو « هرتست يأ (يربق ىغت) هلوق نيعم - ١

 همؤي اريبك ارازم نيينامثعلا ةالؤلا هل نب دقو « لوبنتسا راز نم لك هفرعيو رهتشي ناو هربق رهظي

 1 . سانلا نم ريثك

 . هب ديلولا نب ةيقب ىلا هدانسإب « 4١5/0 دمحأ هاور -؟

 . أيس امك « هتابثا نم دبالو ( لصألا نم طقس نيتفوقعملا نيبام -

 :هه



 عج
 . ' بويأ يبأ

 :لاق « جَّرلا نب حْوَر انثدح :لاق « ةبتع نب نسحلا نب دمحأ انربخأ

 :ح « ةبقع نب هللا دبع انربخأ :لاق « ريفغ نب ديعس انثدح

 نب ورمع نب ميهاربإ انثدح :لاق « سنوي نب دمحأ نب نمحرلا دبع انئدحو

 :لاق « بهو نب هللا دبع انثدح :لاق ١ حلاص نب دمحأ انثدح :لاق « روث

 نب دلاخ نب بوُيأ نأ « ديلولا يبأ نب ديلولا نع اعيمج « حيرش نب ٌةوُيَح انثدح

 :بوُيأ يبأ هّدج نع « هيبأ نع « هثدح يراصنألا بوي يبأ

 ؛ ةلّلل كومو ًانضوَت م ؛ ةيطخلا مك :هل لاق هلي هللا َلوُسَر نأ
 رو # م

 غ رق الو رد ا ؛ هذلحمو كبَر دحأ
 و

 مساس 00

 2 ع
1-6 

 00000 :لاق وأ ا ضف قعر اعثر نب

 نب ديلولا هبسن اذكهو « هّجَولا اذه نم الإ ُفرْعُي ال ٌُبيرَغ ثيدح اذه

 « ناوفص نب ”[دلاخ نبا] وه اذه بويأ :سنوي نب نمحرلا دبع لاقو

 ١ - هب كامس نع ةبعش قيرط نم « 07١4و « 415/0 دمحأو « (851”7) ملسم هاور .

 ؛ 177/4 ريبكلا محعملا يف ناربطلاو ©« )١770( ةيزخ نباو « 477/0 دمحأ هاور -؟

 . هب بهو نب هللا دبع ىلا مهدانسإب ء5٠ه/5و سل ١/ مكاحلاو

 . لصألا نم تطقس دقو « 1548/79 لامكلا بيذت نم ةدايز نيتفوقعملا نيبام -#

 هك
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 ١ عفان نب دلاخ 1 ٠

 . ةرجّشلا تحت َعياَب نّمم « يعاّرخلا عفان وبأ

 . عفان هنبا :هنع ىور

 :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « دايز نب دمحم نب دمحأ انربخأ

 :ح « ليَّضُف نب دّمحُم انثدح

 نب لاله انثدح :لاق ( ٍناَذَّمْلا بآلجلا نب دمحأ نب نمحرلا دبع انثدحو

 نع اعيمج « ماَّوَعلا نب داّبع انثدح :لاق « ناميلس نبءديعس انثدح :لاق « ءالعلا »ب

 - هيبأ نع « دلاخ نب عفان انثدح :لاق « قراط نب دعس يعّجشألا كلام يأ ٠

 :لاق - ةرَجّشلا باَحّصَأ نم ناكو

 اَمَلَق « َسوُلُخلا َلاَطَأَف « َسْلَجو فّحأف موي تاَذ َةَالَص لي ّيبلا ىَلَص

 ةبْغَر ُهَدلَص اَهّنِإ :لاقف ؟ َكِنَالَص يف َسوُلُجلا تلُطأ « هللا َلوُسَراَي :اًنلف فّرَصْنا
 ئَعَنَمو «نيتنثا يناطغأف « لالخ وأ « لاصح ْتَآلَن هيف هللا تلأس « ةّبْهَرو

 5 ل ما - 0 4 1 8 .٠ م 2 7

 ءاًهيناطعأف مكلبق ناك هب باصأ باذَعب مكتيحُسي ال نأ ةثلأس « ةّدحاو

 "< نعَتَمَف ضغب سب مكْصْحَي َقيذيو « اعيش | 2 98 ال نأ ُكأَسو «اهيناَطْعأَف اهني اًُدَع ْمُكَتْضْنَي ىلع َطْلَسُي ال ذأ هتلاَسو

1١ 

0-3 

 دسأو « 495/9 باعيتسإلاو 2« 545/79 ةباحصلا ةفرعمو « 7207/6 يروَعَبْلل ةباحصلا مجعم ١ ِ هه
 . ؟هالو 2 760/5 ةباصإلاو 23١4/5 ةباغلا

 . هب ماوعلا نب دابع قيرط نم « ١97/4 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -1

 ع7



 هتعمس « معن :لاق ؟ كيبأ نم اهّتْعمَس « كوب هلل :تلقف :ليّضف نبا داز
- 

- 

 . ١ عباّصُأ َرظَع هذه يعباصأ دع لي هللا لوُسَر نم اهعمسم هنأ كدي ريا عاق

 . كلام يبأ نع « مهريغو ةدئاز يبأ نباو « ةيواعم نب ناورم هاور

 . " 45 يبنلا نع ةعامج ثيدحلا اذه ىورو

 " يعاَرْخلا ةطفْرُع نب دلاخ -09

 . ةقوكلا لهأ يف هُداَدع « َةَرْهُز ئب ُفيِلَح

 ,« بالك هنباو «راّسَي' نب هللا دبع و « يدْهَّنلا نامثع وبأ :هنع ىور

 . ملسم هآلومو

 وبأ انثدح :لاق « دوعسم وبأ انثدح :لاق « ىحي نب نمح رلا دبع انربخأ

 :ح 4 دواد

 ةرهملا ةريخلا فاحتا يف يريصوبلا امهنع هلقن امك « دنسملا يف ىلعي وبأو « رازبلا هاور ١-

 2 19/4 ريبطلا مجعملا يف يناربطلاو ©« ١١/4 ةيلاعلا بلاطملا ف رجح نباو ٠.«

 . هب ناوزغ نب ليضف نب دّمحُم ىلا هدانسإب

 . تاقث هلاجرو :لاق مث « ريسفتلا يف يريطلاو نايفس نب نسحلا ىلا ةباصإلا يف رجح نبا هازعو

 رظني « مهريغو رمع نب هللا دبع و « ترالا نب بابخو « صاقو يبأ نب دعس نع يور -9

 . 151/9-3٠0 لوصالا عماج :يف ثيداحالا هذه جيرخت

 غ 948/5 ةباحصلا ةفرعمو « 8*7/؟ يَهَبل ةباحصلا مجعمو ع 455/١ ىناثملاو داحآلا »م

 . 544/5 ةباصإلاو ع 3٠١7/9 ةباغلا دسأو « 494/9 باعيتسإلاو

 وه لوألاو « يثيل :ليقو « يرَذُع وه امنإو « يعازخ وه :لاقف ُْهَدْنُم نبا دش :رجح نبا لاقو

 . حيحصلا

1: 



 انثدح :لاق « يشاقّرلا ةبالق وبأ انثدح :لاق « ناميلس نب ةمثيحخ انثدحو

 هللا دبع تعمس :لاق « داّدش نب عماج نع ( ةبعش انثدح :الاق ( رمع نب رشب

 | :لاق « راسي نب

 ًالُحَر نأ امُهَعَلَف ؛ ِنيَسِلاَج ةطفْرُع نب دلاخو « دّرُص نب نامل َناَك

 ُهَلَبق نم :لاق يي هللا َلوُسَر نأ ْعَمْسَت ملا :رخألل اًمُهُدَحَأ َلاقف ٠ هنطي تام

 رقع

 ١ هربَق يف ْبْذَعُي مل ُهَنعِب

 1 داَدَش نب عماَج نع « ةسيئأ يبأ نب ديز '[نع] « ورمع نب هللا ديبع هاور 22 1 0 0 1 5 04 7 ها

 . ” اذه نم متأ

 *[راّسي] نب هللا دبع نع « ؟عوشأ نبا نع « يروثلا نايفس نع :ليقو

 ١- دنسملا يف ةبيش يبأ نباو 2« 5707/7 هدنسم يف يسلايطلاو « 948/4 يئاسنلا هاور 0/8/9”3 «

 مجعملا يف عناق نباو 2597/هو 2 7057/4 دمحأو ١/ » 589يناربطلاو 2« 195/10 َناَّبح نباو

 ريبكلا مجعملا يف ١89/5 « هب جاجحلا نب ةبعش قيرط نم .

 . أطحخ وهو « نب :لصألا يف -؟

 «7١؟١ص ربقلا باذع تابثإ يف يقهيبلاو 2 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -#

 . هب يقرلا ورمع نب هللا ديبع ىلا امهدانسإب

 . ةتسلا ةاور نم « يفوكلا عوشأ نب ورمعع نب ديعس وه -4

 سيلو « راسي نب هللا دبع :دلاخ نع يوري يذلا ناف «أطح وهو « رانيد :لصألا يف -ه

 نايفس نع سيق يبأ نب ب ورمع قيرط نم « ١91/4 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور ثيدحلاو

 . هب يروثلا
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 « يوَّسَنلا ديعس نب يلع انثدح :لاق « ناّطقلا نيسحلا نب دّمحُم انربخأ

 « ' ديز نب يلع انثدح :لاق « ةملس نب داّمح انثدح :لاق ع نافع انثدح :لاق

 :ةطفْرُع نب دلاحت نع ( يدّهَّنلا نامثع يبأ نع

 , ٌفآلتععاو ةقرفو ْثاَدْحَأ ُنوُكَتَس اَهَّنِإ « ٌدلاَخ ءاي :هل لاق هي هللا لوُّسَر نأ

 . ' ٌلَعْفاَف ؛ لاقل ل لوما نكت نأ تشطتمسا نإف كلذ َناَك اذإف

 ” يشّرَقْلا يوَمُألا صاَعلا نب ديعس نب دلاخ -5

 ناكو « ًاَمُدَقَتُم ُهُمالْسِإ ناكو « َرَّمُع ةفالخ يف « ؛ر فصلا جْرَمِب بيصأ

 « ةّشَبحلا ضرأ ىلا ًاعيمج ارجاهو , ورمع هوْخَأ ٌملسأو « ليق اميف اسما

 يف يراحُبلا هل ىور « هظفح لبق نم ثيدحلا فيعض وهو « يرصبلا ناعدُج نبا وه ١-

 . ةعبرألاو انورقم ملسمو درفملا بدألا

 ريبكلا خيراتلا يف يراحبلاو ع« 557/0 دمحأو "4.9 دنسملا يف ةبيش يبأ نبا هاور -؟

 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا ف يوغبلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نباو ء 14/+

 . هب ةملس نب دامح قيرط نم « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو « 581/7 كردتسملا يف مكاحلاو « 754

 ( 959/1 ةباحصلا ةفرعمو « 558/5 يوّعَبلل ةباحصلا مجعمو « 71/١ ياثملاو داحآلا -

 . 570/7 ةباصإلاو « 91/9 ةباغلا دسأو « 5.0/؟ باعيتسالاو

 « قشمد بونج اليك 77 ةفاسم ىلع عساو لهس وه - ءافلا ديدشتو مضلاب -- رفصلا جرم -4

 ا نادلبلا مجعم :رظني « ةرطينقلا ىلا بهاذلا ةهج ىلع « بحقش ةيرق قرش عقيو

 . ؟ 48ص ةريسلاو ةنسلا يف ةريثألا ملاعملاو
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 و *

 سم هم مع

 . مهنع هللا يضر ١« ةحيحا

 دبع نب بعصم نع « ةمثيخ يبأ نبا نع « بيلُك نب مثيهلا كلذب انربخأ

 . " يريئزلا هللا

 انثدح :لاق « رابجلا نب دمحأ انثدح :لاق « بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 :قاحسإ نبا نع « سنوي

 نب دلاخ :سْمش دْبَع نب يم نب نم ةشَبَحلا ضرأ ىلا رَجاَه ْنّم ةيملست يف
 رماع نب دعسأ نب فّلَخ تنب ةميّمُأ :ليقو « َةنيَمُأ هأرما ٌهعم « صاعلا نب ديعس

 ديعس ةّشّبحلا ضرأب هل ْتدّلو ؛ ةعاّرت نب مَن نب عيبنم نيب نم ٠ ةضاّيي نب

 ني ورمع هل تدّلوو « ماّوَعلا نب َريبُرلا ةَمَأ جوت « دلاخ تبب ةمأو , دلاخ َّنِب

 " مالا ضرأب ٠ « رفصلا ٍجْرَم موي ةلاحخ َلتقو « ريبزلا نب دلاخو « ربل
 :لاق « ناميلس نب رفعج انثدح :لاق « قاحسإ نب دمحأ نب ب, يلع انربخأ

 ةبقع نب ىسوم نع , حيلف نب دّمحُم انثدح :لاق « رذنملا نب ميهاربإ انثدح

 :لاق « باهش نبا نع «

 :رظنا «ردب لبق هكرش ىلع تامو « نيملسملاو لي يبلا ىلع اديدش ةحيحأ وبأ ناك ١-

 . 7848/5 ةباصإلا

 . ١74 ص يريبزلا هللا دبع نب بعصمل شيرق بسن :رظني -7

 نبا ىلا هاورو . 7545-8 14ه/١ ماشه نبا ةريسو « 777 ص قاحسإ نبال يزاغملاو ريسلا -*#

 . ةفرعملا يف ميعُن وبأو 2« 5448/7 كردتسملا يف مكاحلا :قاحسإ

 همك



 2 001 8 نو سم نس 3

 « ديعس نب دلاخ :ةنيدمنلا ىلا رجاه مث ( ةشبحلا ضرأ ىلا رجاه نممو

 لتققو «ديعس نب ٌدلاَخ مث هل تدلوو « ةّيعاّرخلا '[فلخ] تنب ةّمْيَمَأ هتأرماو 18 9 0 ع ََ م 2 ١ م هع وع

 نبا وهو « َةَرَشَع ثالث ةنس « ؟نيداَتْحَأ موي :ليقو « رفّصلا ٍجْرَمب موي ٌدلاخ

 ” نس نسمح

 «سنوي نب دّمحُم نب دّمحُمو « َةَدْنَم نب ىيي نب نمحرلا دبع انربخأ

 :لاق « يثوكلا حلاص نب نمحرلا دبع انثدح :لاق « دهف نب ميهاربإ انثدح :الاق

 : ؛صاٌعلا نب ديعس نب ورمع نب ديعس نب دلاخ انئدح

 هوحأو وه « ةّشّبحلا ةَرِحاَهُم نم ناكو « صاّعلا نب ديعس نب دلاخ نع

 رْذَب دعب كلذو « نم اود َنيح مُهاَقلَت لو هللا لوُسَر ىلع اوُمدق ملف «ورمع

 6 لل لوس اقف :لاق ءارذس اوثهش اوُوُكي الأ ورح اه
 ىلا مّمحَرَع نيح مُتْرَجاَه « نائرجه ْمكلو ةَدحاَو ةَرْحه سائلل ْنِإ ! نوُئَرْحَتاَمو

 ب - 6 وَ -
 - - و همي م 8 9. 1 2 0 م

 ١- أطخ وهو « دلاخ :لصألا يف .

 نيطسلف يف ليلخلا نم بيرق عضوم يهو « عمجلا وأ ةينثتلا ظفلب اهنأب اهركذ مدقت -؟ .

 #- هب حيلف نب دّمحُم ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ميعُت وبأو « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور .
  0ع 5 5

  -84نب ديعس نب دلاخ كردي مل هنكل « ةقن وهو « ديعس نب قاحسإ وخا وهو « يومآلا وه

 يراخُبلا هل ىور « صاعلا .

 لامعلا رتك يف يدنملا يقتملا هركذ -ه ١١/ 50ركاسع نباو َُدْنَم نبا ىلا هازعو « 57هو .
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 000 9 2 9 ١
 نب دلاخ همع نع 0 هذحج نع 2 ىجحي نب ورمع نع « ةعامج هاورو

 :كديعس

 2 هتأرما ٍدلاَتن عمو ؛ هيلع اوُمدَقف « شيّرق نم طر يف ُهَنَعَب نو يبلا نأ

 . هلوطب ُثيدَحلا َرَكَذ ّمُن ” « كام اتمّلُكَتو تكرحتو ٠ ًةيراج هل تدل
 دي فو , تام ح هي ّيبلا دي يف ناك يذلا ُهَمَئاَحَن هيلإ ىدهأ هن هّنَأ :هيفو

22 

 " نامثُع نم َّعَقو مْ  رمع دي قو ء ركب يبأ
# 

 " هوحن « صاعلا نب ديعس

 ؛ يباودَعلا لبَج يبأ نبا :لاَقُيو , لّبَج نب دلاخ -707* 0
 . زاجحلا لهأ يف هُداَدَع

 . نمحرلا دبع هنبا :هنع ىور

 ةيمأ نسب صاعلا نب ديعس نب صاعلا نب ديعس نب ورمع نب ديعس نب ىيي نب ورمع وه ١-
 بيذق :رظني « يومألا ورمع نب ديعس هدج نع يوري وهو « يّكملا ةيمأ وبأ يومألا يشرقلا
 . 591/55 لامكلا

 . هب ديعس نب ىحي نب ورمع نع ديعس نب ديزي قيرط نم « مجعملا يف يوغبلا هاور -؟
 ىيحي قيرط نم « 70٠0/8 كردتسملا يف مكاحلاو « ١914/4 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -

 . هب صاعلا نب ديعس نب ورمع نب ديعس نب قاحسإ نع يثامحلا
 وهو « ينامحلا ىي هيفو « يناربطلا هاور :لاقو « ١517/٠ دئاوزلا عمجم يف يمثيلا هركذو

 . ادلاخ كردي مل ديعسو :تلق . فيعض

 1 ةباحصلا ةفرعمو 2 7١9/9 يوَعَبلل ةباحصلا ةفرعمو ©« /؟ يناثملاو داحآلا -4

 . 778/9 ةباصإلاو « 91/9 ةباغلا دسأو « 45/79 باعيتسإلاو

 هكر



 يبأ نب .ىيحيو « راّيس نب قاحسإ انثدح :لاق « ناميلس نب ةمثيخ انربخأ

 نب هللا دبع انثدح :لاق « دلخم . نب كاحضلا مصاع وبأ انثدح :الاق « بلاط

 :لاق « هيبأ نع « 'دلاخ نب نمح رلا دبع انثدح :لاق « يفئاطلا نمحرلا دبع

 ءآَمَسلآَو ) :ًارقف ٠ سرق ىلع ًادمتعُم . فيت قرم ي 6 يبل مأر

 لاقف :لاق « '[ٌقح] اذه َنوكي ْنأ ىَّسَع :اوُلاَقَف « , اهّمَتَح ىَّتح 4 ٍقِراّطلاَو

 ” ُهاَنعبتاَل اَقَح لوقُي يذلا َناَك ول « انّبحاَص ُلوَقَي اع ُمَلعأ ُن حت :نوُيْشّرَقلا

 * نمحرلا دبع نب هللا دبع نع « هريغو ةيواعم نب ناورم هاور

 * يعارخلا ةمالّس نب ىَرُعلا دبع نب دلاخ 4

 . زاجحلا لهأ يف هُداَدع 25 سائح ابأ نكي

 :لاق « نايفس نب بوقعي انثدح :لاق « ةرامع نب ةزمح نب دّمحُم انربخأ

 ١- هحرجي ملو متاح يبأ نبا هركذ :175/17 دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا لاق .
. 

 ال ئعمالو ءامك :لصألا يف ءاجو « يناثملاو داحآلا نم نيتفوقعملا نيبام -؟

 ليبنلا مصاع يبأ قيرط نم « 194/4 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو ( مصاع يبأ نبا دمحأ هاور
-«# 

 هب . :

 ١41/8« ةميزخن نباو « ١78/9 ريبكلا خيراتلا يف يراخبلاو ء 70/5 دمحأ هاور -4

 نب ناورم ىلا مهدانسإب « ميَعُت وبأو © 1917/4 ريبكلا مجعملا يف ياربطلاو « مجعملا يف يوغبلاو

 . هب يرازفلا ةيواعم

 . اذه ريغ دلو يبلا نع دلاح وري مل :يوغبلا.لاقو

 . 547/79 ةباصإلاو ء 3٠١7/9 ةباغلا دسأو « 441/9 ةباحصلا ةفرعم -ه

 . شانحخ :لاقيو -
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 :ىّرعلا دبع نب دلاخن نع « هيبأ نع « يبأ ئثدح :لاق « دوعسم نب

 اهنم لكأف « ًاريثك دلاخ لايع ناكو « " َةاَّش هي هللا لوُسَر رّرْحأ هّنأ

 . " اولضفأو اهنم اولكأف « ادلاح ةلْئطَف ىطْعَأف « هباَحْصْأ ُضْعَبو هلو يبلا

 نم مَن « ديلولا نب نامثع نب ناميلس وهو « ةّراف يأ نب كلام وبأ هاور

 َرَّرَجأ يذلا ادلاخخ تكّرْذأ :فّرَصُم يبأل تلقف :ناميلس لاق :بوقعي دازو

 « ٌريغص وهو , دلاخ نب ٌدوعسم :هل ثّدحملاو « معن :لاق ؟ ِهيظ هللا لوُسَر

 ؛ حاَبَر نب دلاخ - اه

 . ةحيور ابأ نكي « ”قيدصلا ركب يبأ ىلوم حابَر نب لالب وحأ

 ع لصاو نب هللا ديبع انثدح :لاق « ثراحلا نب دّمحُم نب هللا دبع انربخأ

 « ديعس نب ثراولا دبع انثدح :لاق « يمّيتلا دّمحُم نب هللا ديبع انثدح :لاق

 ءديلولا نب ديعس همع نع يوري :لاقو « 7759/8 تاقثلا يف ناّبح نبا هركذ « يكم- ١-
 . نايفس نب بوقعي هنع ىور

 . 55/١” راونألا راحب عمجم :رظني « حبذلل حلصت ةاش هل ينلل ىطعأ يأ -؟

 نب بوقعي ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو « "49/5 لامكإلا يف الوكام نبا هاور -*

 ش . هب كايفس

 م9 ةباصإلاو « 97/٠ ةباغلا دسأو 2« 485/7 باعيتسإلاو « 457/5 ةباحصلا ةفرعم -؛ م :

 . بسنلا يف هوخأ نكي ملو هلي يبلا امهنيب ىخآ « مالسإلا يف هوحخأ ةحيور ابأ نأ :لاقيو -ه
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 هيبأ نع « نوُكّسلا ريم نب نيَصُحْلا نب ديزي نع « ريبُرلا نب دّمحُم انثدح :لاق

 :لاق «

 « نُدْرألا ىلع ًالالب َلمْعَتْسا ُدَمُع ناكو « هيخأ ىلع ُبّطْحَي لآل َءاَج

 « هللا اناَدَهَف نْيْلاَض انكو « هللا انَقَْعأَف نْيَدْيَع انك « يحأ اذهو لآلب انأ :لاقف
 مد

 هللا الإ هلإ الق اَنْمُرَت نإو لل ُدمحلاَف انوُحكُتت ْنإف هللا اناَتْغأَف نْيلَتاَع انو

 . ١ ًةدنك رم ٌةّيَرَع ٌةأرملا تناكو « هوُسَكَنأَف :لاق

 :لاق « بيبَح نب ةرْمَّض نع « ميرم يبأ نب ركب يبأ نع « ناَمَيلا وبأ هاور

 . " ثيدحلا ركّذف « هل ّحكْني نأ الالب هاحأ ٍحاَبَر نب ُدلاح َلأس

 َبَطَح الالب نأ :يبعّشلا نع « ”ةريغملاو ةمّلَّس يبأ نع « ةبعش هاورو

 . ؟ يحأ اذه :لاقف « تيب لهأ ىلا

 نع « رمع نب رشب انثدح :لاق « ةبالق وبأ انثدح :لاق ( ةمثيخ هانربخأ

 . هيخأ ىلع لآلب بط :َلاق ؛ َةداَنَق نع « هريغو ماشه هاورو

 « ضاق نب دّمحُم انئدح :لاق « قشمدب يشّرقْلا بيعش نب ركب انريخأ

 يبأ ئثدح :لاق « ءادْرّدلا يبأ نب ناميلس نب دّمحُم نب ميهاربإ انثدح :لاق

 ١- هب يميتلا دّمحُم نب هللا ديبع ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميِعُب وبأ هاور .

 هب عفان نب مكحلا ناميلا يبأ ىلا اقلعم ميَعُت وبأ هاور -؟ .

 *- هيوري يذلا ثيدحلا اذه هل ركذو « ١ص كلا يف يراخُبْلا هركذ يطساولا وه ةملس وبأ

 يضلا مّسقم نبا وهف ةريغم امأ . لسرم :لاق مث « يبعشلا نع .
  -4هب ةبعش ىلا هدانسإب ع 717/8 تاقبطلا يف دعس نبا هاور .

 ا



 يبأ نع « ءادردلا مأ نع « لالب نب ناميلس هيبأ نع 2( ناميلس نب دمحم هم كَ 4 7 هاو ع

 :لاق « ءادْرّدلا

 ماشلاب هّرقُي نأ لآل ُهلََس ١ ةيباحلا ىلا َداَعف « باطلا نب ُرَمُع بطَح امل رمل

 ( كَ هللا لوسر هنيبو هني , ىخآ يذلا ةحيوُر وبأ ينخأو :لاق ء كلذ لعفف 3

 دق :الاقف « َنالوَحح نم ٍمْوَق ىلا هوخأو وه لبقأف ( نآلؤخ يف "اًيَراَد الَرَتف

 مو ع

 هللا اَنَقَتْعأَف ِنْيَكولْمَمو هللا انادذَهف نْيَرفاَك انك ذقو ( َنيبطاَخ مكاني

 ةَوق الو َلوَح الق اَنوُدُرَت نإو هلل ةمحلاف انجري إف ( هللا اناغَأف نيريقفو
 َه

 وهل

 " امِهُْحَّوَرَف :لاق « هللاب الإ
 نب ديعس نب يلع انثدح :لاق ؛ يالا ةبتع نب نسحلا ني دمحأ انربخأ

 :لاق « دهاجم نب يلع انثدح :لاق ( دامح يبأ نب دّمحُم انثدح :لاق « ريشب

 جرم برق « نالوحلا ةيحان نم « قشمد لامعأ نم ةيرق -- ةففخم ءايو ءابلا رسكب -- ةيباحلا ١-

 . 91/7 نادلبلا مجعم « ناروح لامه يف « رفّصلا

 نع دعبت « ةطوغلاب قشمد ىرق نم ةريبك ةيرق -- ءايلا ديدشتو ءارلاو لادلا حتفب- ايراد -؟

 خيرات ةمدقمو ع 4171/7 نادلبلا مجعم :رظني « برغ ىلا ابونح تارتم وليك ةينامث وحن قشمد

 ةمحعملا ءاخلا حتفب - نالوحخو . 6ص يناغفألا ديعس ةمالعلا قيقحت ( رابحلا دبع يضاقلل ايراذ

 « ثراحلا نب كلام نب ورمع نب نالوخ ىلا بسنت « ماشلاب تلزن ةليبق يهو - واولا نوكسو
 . 277/١ بابللا : رظني

 دّمحُم نب ميهاربإ نع 45ص (تاياكحو رابخأ) باتك يف يقشمدلا ضايفلا نب دَّمحُم هاور -
 2 ١4/107 ةباصإلا يف رجح نبا هنع هلقن امك « كلا يف مكاحلا دمحأ وبأ هاورو . هب ناميلس نب

 ١١ 4/4 ةباغلا دسأ يف ريثألا نبا هاورو . هب ناسغلا ضايفلا نب دّمحُم نب ضيفلا نب دّمحُم نع

 . هب مكاحلا دمحأ يبأ ىلا هدانسإب

 . هب ناميلس نب دّمحُم ىلا اقلعم ةفرعملا يف ميعُن وبأ هاورو

 كال



 تنفب ةيجَح هَّمأ نع « ١ نمحرلا دبع نب ديز نع « ةديّبَع نب ىسوم انثدح

 اهّمأ نع « ” ثراحلا نب [ديبُع] تنب ةليمغ اهّمُأ نع « "[طيّرق]

 :تلاق « ؟ ثراحلا

 تبرض دقو « * حّطْبألاب ٌلزات وهو ؛ ةكم حق موي كو هللا لوس انج

 لبقأ ذإ َكلَذَك ُنْحَن اَنْ :تلاق « انيلع طرتشاو ؛ هاب يرذح و يع

 أ لش لع ٠ هول نب رماغ يب هَ ؛ ورمع نب ليهس
 ُدلاَح ُهيِقْلق 0

 يبأ نب هللا دبع نب ديز : هيمجعم ف يناربطلا هنع اهاور يلا « هتياور يف ٍئيدملا نب يلع لاق ١-

 . ةمحرت ىلع هل فقأ ملو « ةمالس

 نمو 2 577/؟ لامكإلا ةلمكت نم بيوصتلاو « أطخ وهو « ضيرع نب ةّيجح :لصألا يف -؟

 ريثألا نبا لاقو © طرق تنب ةجح :491/8 دعس نبا تاقبط يف ءاجو « يناربطلل ريبكلا مجعملا

 ٠ . ةطرق نب ةيجح :ليقو « طيرق نب ةجح 1//١9: ةباغلا دسأ يف

 دقو ءهتبثأ ام باوصلاو «أطخ وهو « ثراحلا نب (ةبتع) تنب ةليفغ :لصألا يف ءاج -#

 :ليقو « هدنم نبا ةياور يف ءاج امك « ءافلا حتفو نيغلا مضب « ةليفغ :ليقف « اهمسا يف فلتخا

 دسأ :رظنيو « 70/7 لامكإلا يف الوكام نبا اهطبض اذك « فاقلا رسكو نيعلا حتفب « ةليقع

 . ١9/4/17 ةباغلا

 . 570/4 لامكالا ةلمكت :رظني  ةيراوتُعلا ثراحلا تنب ةبيرق :اهمسا -4

 أدبي ( ةكمي عضوم - ةحوتفم ةلمهم ءاطو « ةدحوملا ءابلا نوكسو ةزمحلا حتفب - حطبألا -ه

 مجعم :رظني « ةدباعملا يهو « ةينامرخلا ىلا لصي نأ ىلا دتميو « نوجحلا لبق لبق نبا دجسم نم

 ش . 5١ص يراخُبلا حيحص يف اهركذ دراولا ةنكمألا

 ناسللا :رظني « رمسألا انه هب دارملاو « داوس ىلا ضايب هنول يف يذلا وه :قروألا لمجلا -+

25 . 
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 ءيش الوّل نأ ّقَحلاب ُهتَعَب يذلاو ؟ قاقنلا الإ كي هللا لوسر ىلع َوْدَعلا َلجَعُت نأ

 , ١ َكتَحلف فيّسلا اذه تبَرَّضل

 ىَرَت الأ :لاقف « كلي هللا لوسر ىلا ٌليَهُس َقلطناف ؛ ؟ مَع الْجَر تاكو

 َكنم ًارْيَخ َنوُكُي نأ ىَسَعَف ُهْعَد :مالسلا هيلع ّيبلا لاقف ؟ ديّبُعلا اذه يل لوقَياَم

 . " ىلوألا ّنم هيلع ٌّدشأ هذه تناكو « ُهدجَت الف ُهسمتلف

 ع يدع نب دلاخ - "5

 : ١

 . ديعس نب رمسب :هنع ىور

 اثدح :لاق « دوعسم وبأ انثدح :لاق ( ىحي نب نمح رلا دبع ان ريخخأ

 :ح « بويأ يبأ نب ديعسو , ةويح انثدح :لاق « ءىرقملا

 نب ةويح انثدح :لاق « ءىرقملا ديزي نب هللا دبع انثدح :لاق « ىسيع

 جا « حيرش

 ١- ناسللا « ىلفسلا ةفشلا يف ّقشلا وه - كيرحتلاب - حلفلا 5889/8 .

 - ناسللا «ايلعلا ةفشلا يف قشلا يف لمعتسيام رثكأو « ةفشلا قوقشم يأ -؟ 0884/4” .

 #- ف ميَعُن وبأو 2 511/5 طسوألا مجعملا يفو « 347/74 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور

 هب ةديبع نب ئسوم ىلا مهدانسإب « ةفرعملا .

 لامعلا رتك يف يدنحلا يقتملا هركذو ١7/ 2 788ركاسع نباو ميَعُت يبأو ُهَدْنَم نبال هازعو .

 فيعض وهو -يذبرلا وهو -- ةديبع نب ىسوم هيف :لاقو « 79/5 عمجملا ف يمثيحلا اضيا هركذو

 ( 960/9 ةباحصلا ةفرعمو « 515/7 يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو « 71/0 يناثملاو داحآلا -4
 . 5414/19 ةباصإلاو 21١5/9 ةباغلا دسأو « 475/5 باعيتسإلاو م



 ع دّمحُم نب ثراحلا انثدح :لاق « رهزألا نب دّمحُم نب دّمحُم انربخأو

 نع « بويأ يبأ نب ديعس انثدح :لاق « ءىرقملا نمحرلا دبع وبأ انثدح :لاق

 نب دلاخ نع « ديعس نب رْسسُب نع « هربخأ هللا دبع نب ريَكُب نأ « دوسألا يأ

 :نهجلا يدع

 الو لاوس ٍرْيع ْنِم ٌفوُرْعَم هيخأ نم ُهءاَج ْنَم :لاق كي هللا َلوُسَر نأ

 . ١ هيلإ هللا ُهَقاَس قرر وه امّنإف « ُهلَبقَيْلَ « سفك فار
 5 ا كلل

 1 عفار نب دلاخ - اا 8

 . همساو هدانسإ يف ٌفلتخم

 :اولاق « امهريغو يراخُبلا دماح يبأ نب دّمحُمو « رصن نب ىلع انريخأ

 نب عفان انربخأ :لاق « ” ميرم يبأ نب ديعس انثدح :لاق « كيرش نب ديّبَع انثدح

 يوغبلاو 2« 5١/7 دنسملا يف ىلعي وبأو « داحآلا يف مصاع يبا نباو « 7٠0/4 دمحأ هاور ١-

 كردتسملا يف مكاحلاو « ١97/4 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو ؛ء:4 ناّبح نباو « مجعملا يف

 . هب ءىرقملا ديزي نب هللا دبع ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُي وبأو ع 7/7

 . حيحص هدانسإ :ةباصإلا ف رجح نبا لاقو

 89/8 ةباغلا دسأو « 944/7 ةباحصلا ةفرعمو « 774/7 يوُعَبلل ةباحصلا مجعم -؟9

 . 777/7 ةباصإلاو

 « يرصملا يعالكلا ديزي نب عفان هحخيشو « يرصملا ميرم يبأ نب مكحلا نب ديعس وه -»#

 . ةتسلا بتكلا باحصأ ضعب ةاور نم امهالكو
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 :عفار نب دلاخ نع « هثّدح مكحلا نب هللا دبع نب رفعج نأ

 : نكي ردا « َكَّمَه رثكُت ال :دوعسم نبال لاق هي هللا لوُسَر نأ

 " كيتأي قزرثامو

 ُشاَّيع نع « ةعيهل نباو « بويأ نب ىيي انربخأو :ميرم يبأ نب ديعس لاق

 . 5 للا لوسر نع يع نب كلام نع « سابع نا

 ا. هلم دلع نب كلام نع

 " يراّوحلا نب دلاخ -
 8 اس #إ 0 و
 . ةبحص هل ( هي ىبلا باحصأ نم « ةشّبحلا نم لُجَر

 5 ل“ 7

 :لاق « ةمثيح يبأ نب دمحأ انثدح :لاق « ةزاحإ بيلك نب مثيلا انربخأ

 وهو «ديبع نب كلام لاقيو :لاقو « 5١17/8 ليدعتلاو حرجلا يف ف متاح يبأ نبا هركذ ١-

 هركذو . ائيش هلاح نع اركذي حلو « 7١/17 ريبكلا خيراتلا ف يراخُبلا هركذ امك « حيحصلا

 . ليسارملا يوري :لاقو نق[ تاقتثلا يف َناّبح نبا

 نبا لقنو . هب ميرم يبأ نب ب١ ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو « مجعملا ف يوغبلا هاور -”

 . هدنم نبا نم هدانسا عم ثيدحلا رجح

 . ال مأ ةبحص هل يردأ الو « اذه ريغ عفار نب دلاخل ملعأ الو :يوغبلا لاقو

 4 0 باعيتساإلاو 2( / ةباحصلا ةفرعمو 2 /7141١ ؟ يرَعَّبلل ةباحصلا مجعم _-#

 . 571/9 ةباصإلاو « 97/+ ةباغلا دسأو

 ١/اع



 مسرب ه2

 ثراحلا [نب] قاحسإ انثدح :لاق « ِناَمُحْرَّتلا ميهاربإ نب ليعامسإ انثدح

 :لاق ع١

 ينلا باَحّصُأ ْنم ناكو « ةّشَبَحلا نم ًالُجَرح يراَوَخلا نب َدلاخ ُتيأر

 تملا لْسْغو « ةَباَنخلا لسع « نْيَْسَع نولسغا :َلاق ٌةاَقولا ُهترَضَح ا -

١ 

 ”ريمَع نب دلاخ -48

 2 7 7 14 سس 3 6 0 5 -.

 كامس نع «( ةبعش نع « لضفملا نب رشب نع 2« يدهم نب ىلعم هاور

 مقر (جرشح ) ةمجرت يف هركذ مدقت دقو « لوهجب وهو « يقشمّدلا ثراحلا نب قاحسإ وه ١-

 . ثراحلا وبأ قاحسإ :لصألا يف ءاجو ,8

 مهلك « ةفرعملا يف معن وبأو © ١957/4 ريبكلا مجعملا يف ناريطلاو « مجعملا يف يوغبلا هاور -؟

 . يوغبلاو ةمثيح يبأ نباو نيطم ىلا رجح نبا هازعو . هب نامجرتلا ميهاربإ نب ليعامسإ قيرط نم

 . دنس وه سيلو « اذه ريغ يراوحلا نب دلاخل فرعأال :يوغبلا لاقو

 ةباصإلاو « ٠١6/1 ةباغلا دسأو « 541/9 باعيتسالاو « 445/7 ةباحصلا ةفرعم -8#

0 

 امه امنإو « لعن جوز ءافخ جوز ىرتشا لاقي امك اذه 7١: 4/7 ةياهنلا يف ريثألا نبا لاق -4

 ليوارسلا يمسي مهضعب « نيلحرلا سابل نم ليوارسلا نأل « ليوارس يلحر ديري « ناجوز

 . الجر

 عع



 نسحلا انثدح :لاق « يمّلُسلا لضفلا وبأ هللا دبع نب دّمحُم كلذب انربخأ

 . اَىَّلَعُم انثدح :لاق « نايفس نب

 يبأ نع :اولاقف « ةبعش نع امهريغو دمصلا دبعو « دواد وبأ هاورو

 . " ْمَهَو امُهالكو « كن ّيبلا نع « "[ريمع نب كلامإ ناوفص

 ةفّرْتَُْم نع « بْرَح نب كاّمس نع « هريغو يروثلا هاورام :باوّصلاو

 . ؟ يدّبعلا

2 2 

 5 © يرافغلا كرْدُم نب ليفطلا نب دلاخ -

 نب ةزمح نع هثيدح ىورو « رظن هيفو « ةباحصلا ف عينم نبا هركذ

 . أ ديز نب ريثك نع « ةزمح نب نايفس هّمع نع ءكرْدُم

 نم هاورو . هب يدهم نب ىلعم نع « ةباصإلا يف امك « هدنسم يف نايفس نب نسحلا هاور ١-

 . ةفرعملا يف معن وبأ :نايفس نب نسحلا قيرط
 ثيدح ىور « ةريمع :لاقيو « ريمع نب كلامو « أطخ وهو « كلام نب رمع :لصألا يف -؟

 ءدحاو ليقو « نانثا امفإ ليقف ٠ سيق نب ديوس هامسف ةبعش يروثلا فلاخو « ليوارسلا
 . هريغو ناتسجسلا دواد يبأك ظافحلا لاق امك هبشأ نايفس لوقو

 نب كلام ناوفص يبأ نع كامس نع ةبعش نع « 011/7 هدنسم يف يسلايطلا دواد وبأ هاور -#

 . هب ريمع

 )077١(6: ةججام نباو « 784/17 يئاسنلاو « (”*8190) دواد وبأ :ةبعش ثيدح نم هاورو

 . يسلايطلا دنسم ةيشاح :رظني « مهريغو 2« 7517/4 دمحأو

 . كانه هجيرخت رظناف ١ سيق نب ديوس ةمجرت يف يدّنَعلا ةفرخم ثيدح يتأيسو -4
 . ؟”الهو 2 598/9 ةباصإلاو « !١٠٠١/5 ةباغلا دسأو « 1 ةباحصلا ةفرعم -ه

 هب يملسالا ةزمح نب كلام نب ةزمح نع عينم نب دمحأ ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأ هاور -5

 1 تفي



 ١ يجلدُملا ةلَمْرَح نب هللا دبع نب دلاخ -8

 . ةبحّص هل ٌحصتالو « ةباحصلا يف هريغو مصاع يبأ نبا هركذ

 مصاع نب دّمحُم نب دمحأو « جاجحلا نب دّمحُم نب هللا دبع هانريخأ

 انثدح :لاق « "ليعامسإ نب [نيسح]' انثدح :لاق « ورمع نب دمحأ انثدح :الاق

 ( يبأ ثدح :لاق « ؟يملسألا دمحم نب لبحَّس انثدح :لاق ( "[رماع] وبأ

 :لاق « يجلذملا ةلمْرَح نب هللا دبع نب دلاخ نع

 يق هعر
 3 3 همم رو 00 دع

 . ١ ثيدحلا ركذ مث « *”نافسعب هلو بلا تْيَأَر

 . لامتحالا ىلع الا دلاخ ةبحصب هيف حيرصتال ثيدحلا اذهف :هثيدح دروأ نأ دعب رجح نبا لاقو

 ١- يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو « 7107/9 ىناثملاو داحآلا ١/ 2 54ةباحصلا ةفرعمو 908/9 «

 ةباغلا دسأو +/ 2 3٠١7ةباصإلاو 541/5 .
 نورخآو َناّبح نباو متاح وبأو يراخُبلا نيعباتلا يف هركذ :رجح نبا لاقو .

 ء ةشيبك يبأ نب ليعامسإ نب نيسح وهو « أطخ وهو ( ليعامسإ نب نسح :لصألا يف ءاج -؟

 ةنسلا يفو « يناثملاو داحآلا يف مصاع يبأ نبا هنع ىور 5١0/5 .

 «- خيش « يدقعلا ورمع نب كلملا دبع وه رماع وبأو « أطخخ وهو « مصاع وبأ :لصألا يف
 ةتسلا يف هثيدحو « هريغو دمحأ مامإلا .

 « ةقثاوهو « لبحسب فورعملا « يندملا مهالوم يملسألا ىيي يبأ نب دّمحُم نب هللا دبع وه -4

 . دواد وبأو درفملا بدألا يف يراخْبلا هل ىور

 ةكم نم اليك نينامث ةفاسم ىلع عقي روهشم دلب - نيسلا نوكسو نيعلا مضب - نافسع -ه

 . 75 5ص يراخُبلا حيحص يف اهركذ دراولا ةنكمألا مجعم :رظني « ةنيدملا قيرط ىلع الامش

 : هقيرط نم هاورو . هب يدقعلا رماع يبأ نع ا يناثملاو داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور -5

 . ةفرعملا يف ميَعُي وبأ

 ته



 و2

 ١ طيعم يبأ نب ةبقع نب دلاخ -

 ءامحب تامو ع "ةقّرلا لزن 2( كاردإ هل  ديلولا وخأ « ةملس ابأ نكي

 وعر
 . اً هبقعو

 3 بدؤملا دَّمحُم نب دومحم انثدح :لاق « ىنارحلا دمحأ نب ىلع هان ربخأ

 :لاق

 ةبقع نب ديلولا وأ « ةبقع نب ُدلاَحح هلو ّيبلا كرد ا نمم ةقرلا لَن نممو

 ( 198/4 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « يوغبلا و ١55/7 ٠ ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هاورو

 . هب لبحس ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف مينا وبأو

 ةبحص هل يردأ و « اذه ريغ هللا دبع نب دلاخل ملعأ ال :يوغبلا لاقو . لسرم :يراخُبلا لاقو

 ٠ . ال مأ

 هقيرط نم هاور ميَعُ ابأ ناف « ةخسنلا نم أطح وهو « هيبأ نع :يتاربطلا مجعم يف سيل :ةظوحلم

 . ةداجلا ىلع 0 »#

 ةباصإلاو 2٠١6/1 ةباغلا دسُأو « 4.*/ باعيتسإلاو « 407/7 ةباحصلا ةفرعم ١-

 .؟14ه/؟

 يلهو « ةريزجلا دالب يف ةدودعم « تارفلا ىلع ةنيدم -هديشتو هيناثو هلوأ حتفب -- ةقرلا -؟

 خيرات ةمدقمو « 0/7 نادلبلا مجعم :رظني « ايروس يف مويلا عقتو « روزلا ريد نم برقلاب

 . يناسعنلا رهاط ذاتسالا قيقحت « يريشقلا يلع يبأل ةقرلا

 576/9 ةباصإلاو « 89/؟ ةباغلا دسُأو « 481/9 باعيتسإلاو « 907/5 ةباحصلا ةفرعم -»

 ع



 . زاجحلا لهأ يف هُداَدع « نمحرلا دبع هنبا :هنع ىور

 :الاق ءدمحم يبأ نب دمحمو « قاحسإ نب دمحم نب نسحلا انربخأ

 :لاق « يمورلا رمع نب دّمحُم انثدح :لاق « يرّصَنلا اًيركز نب دّمحُم انثدح

 :هيبأ نع « ديسأ نب دلاخ نب نمحرلا دبع نع 2( ةدْيَح

 . ١ ىم ىلا َحاَر نيح لَهأ ِهلَك يبلا نأ

 " مارح نب دلاخ -4 1

 »:ْتلَرَن هيفو « قيرطلا يف َتاَّمف « ةّيَح ُهْيْسَهَنَف ةشبحلا ضرأ ىلإ َرجاه

 8 2 7 هلع ىم#ر ءر
 . ةيالا . . . 4 فِلوُسَرَو هللا ىلإ ارجاهُم تيب ْنِم جرخنَمَو

 نب نمحرلا دبع نع « يَدملا بيش نب نمحرلا دبع انثدح :لاق « يراصنألا

 .هب يمورلا رمع نب دّمحُم نع يبالغلا ايركز نب دّمحُم ىلا اقلعم ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور ١-

 . ءافعضلا نم هريغو نامسلا عيبرلا وبأ :لاق مث « هدنم نبا نع القن ةباصإلا يف رجح نبا هركذو

 ديعس يبأ ثيدح اهنم « ةحيحص قرط نم تباث ئم ىلا حار امنيح ِهلَي يبلا لالهإ نكلو
 اهلعجن نأ انرمأ ةّكم انمدق املف « اخارص جحلاب خرصن دلي هللا لوسر عم انجرخ):لاق « يردخلا

 ملسم هاور « (جحلاب انللهأ ئيم ىلا انحرو ةيورتلا موي ناك املف « يدحلا قاس نم الا « ةرمع

 .الاو ه/” دمحأو (65190)
' 

 579/7 ةباصإلاو « 47/7 ةباغلا دسأو . 497/7 باعيتسإلاو « 9607/7 ةباحصلا ةفرعم -؟

 . ٠٠١ ةيآلا « ءاسنلا ةروس -#

 الك



 نع « ةورع نب ماشه نع « هللا دبع نب رذنملا نع ( يمازحلا ةريغملا

 :لاق هّنأ « ريبزلا نع « هيبأ

 دلا
 « قيرطلا يف تامف « ةّيح ُهْئْشَهَنَف « ةَّشَبَحلا ضرأ ىلإ ماّرح نب ٌُدلاَحم َرَجاَه تع رم

 : ةليوط ةصق يف 4 ءِلوُسَرَو هلأ ىلإ اَرِجاَهُم تيب ْنِم جرخ نمو »:هيف تلزتف آما 1 متع مر م 7 59 8 ا ا ا

 8 " مارح نب ميكَح نب دلاخ -6 0

 .” نيعباتلا ف ُةجرْتعأو « ةباحّصلا يف ركذ

 يبأ نع ( رانيد نب ورمع نع « ةملس نب دامح نع « نافع انثدح « ركاش

 :حيجت

 :لاقف « ةيرجلا يف اسائ ْبْذَعي وهو « ةديّبع يبأب رم ميكح نب دلاخ نأ 00 2 لو د ”رو يلا لع عا سر 2 2
 نوبذعي نيذلا ةّمايقلا موي اباذع سانلا دَّشَأ :لوقي ُو هللا لوسر تعمس 26 ا ا 7 2 تهدم + د لا ودلع او 2

 . اينّدلا يف ّساّنلا

 . ؛ داّمح نع ٌروهشم ثيدح اذه

 رجح نبا ثيدحلا ركذو . هب يراخُبلا ورمع يبأ نب دّمحُم ىلا اقلعم ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور ١-
 . هدنم نبا نع القن ةباصإلا يف

 ع 961/9 ةباحصلا ةفرعمو © 571/١ يوَعَّبلل ةباحصلا مجعمو « 45/١ يناثملاو داحآلا -؟

 . 9/.37 ةباصإلاو ع 95/5 ةباغلا دسأو « 4/١ باعيتسإلاو

 . نيعباتلا يف مهضعب هجرخأو : يعي -#*

 ةملس نب دامح ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو © ١97/84 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -4

 . هب

 تئئ



 . ١ هوحن رانيد نب ورمع نع « ةنيّيُع نبا نع ةعامج ٌةاورو
 ّ ' يملّسلا يراصنألا بْغك يبأ نب ورمع نب دلاخ- 0

 . " قاحسإ نب دّمحُم هلاق « ةياور هل ْفرْعُت الو « ةبقَعلا َدهَش

 ١ ؛ ليْلاَي دْبَع نب ريكُبلا نب دلاخ 0 817 ١-

 عم هي بلا هنعب يذلا وهو « ًارْدَي َدهَش « بْعك نب يدَع يب ُفيِلَح

 . شيّرق ريع ىلا ًانيَع شْحَح نب هللا دبع

 انثدح :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 :قاحسإ نب دّمحُم نع « ريكُب نب سنوي

 نب يدع نب فيلَح « ريكبلا نب دلاخو :لاق « ارْدَب دهش نم ةيمست يف

 ءلوهإع ريبكلا مجعملا يف يناريطلاو « مجعملا يف يوغبلاو « داحآلا ف مصاع يبأ نبا هاور ١-

 . هب ةنييع نب نايفس ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يق ميَعُن وبأو

 دواد وبأو « (4715) ملسم هاور « مازح نب ميكح نب ماشه هيخأ ثيدح نم روهشم ثيدحلاو

 .1:548و 2 :5.07/» دهحأو فقكلإل ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو ء(ممس.015)

 ديلولا نب دلاح وه روكذملا ادلاخ نأو « لولعم ثيدحلا نأ ةباصإلا يف رجح نبا ظفاحلا ركذو

 . مازح نب ميكح نب دلاخ سيلو

 ةباصإلاو 21١6/7 ةباغلا دسأو :.«؛ 9 باعيتسإلاو « 4054/7” ةباحصلا ةفرعم ا

. 

 . 1/١/7 ماشه نبا ةريس -#
 َء

 571/7 ةباصإلاو « 41/٠ ةباغلا دسأو «. باعيتسإلاو « 4014/7 ةباحصلا ةفرعم -4
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 كعْب١ .

 ء« دماح نب دّمحُم انثدح :لاق « يدنقُرَمَّسلا ورمع نب ليعامسإ انربخأ

 بئاسلا نب دّمحُم نع « ناورم نب دّمحُم :لاق « قاحسإ نب ىلع انثدح :لاق

 :لاق هنأ « سابع نبا نع « حلاص يبأ نع 2

 ريع بلَط يف « شحح نب هللا دبع َعَم ٍريَكَبلا َنب دلاخ هيو يبلا ثعب

 . ” ثيدَحلا َركَذ م « شيّرق
 8 2 " يمّلّسلا جاّجحلا نب هللا ديبع نب دلاخ - 0 -

 . ثراحلا هنبا :هنع ىور

 « نيَرر نب رفعح نب دّمحُم انثدح :لاق « يِيَّصْنلا يلع نب نسحلا انربخأ
 يئتدح :لاق « شايع نب ليعامسإ انثدح :لاق « ءالعلا نب ميهاربإ انثدح :لاق

 هيبأ نع « يمّلّسلا هللا ديبع نب دلاخ نب ثراحلا نع « يِملّسلا كرْدُم نب ليقَع

 :دلاح
 9 ع مم مب مر مرار ىة#ر 2 وعدا 2 00 7 0 ع 2

 ةَدايِز , مكلاومأ ثلث مكتافو دنع مكاطغأ هللا نإ :لاق دي هللا لوسر |
 اه

 . 779/7 ماشه نبا ةريس ١-

 يف رجح نبا هركذو . هب يدسلا ناورم نب دمحم ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأ هاور -؟

 . هدنم نبا نع القن ةباصإلا

 ةباصإلاو ء١٠*/8 ةباغلا دسأو « 474/7” باعيتسإلاو « ه6ه07/97 ةباحصلا ةفرعم - ِء

 "1 لذ

9 

 اع/8



 وَ

 . ١ مكلامعأ يف

 . شايع نب ليعامسإ نع روهشم ثيدح اذه

 ءةمقلع نب رصن هّمع نع « هثذح هابأ نأ « ةكرخ نب رصْن ةمقلع وبأ انثدح

 :جاجحلا نب هللا ديبع نب دلاح ئثدح :لاق « "ذئاع نبا نع « ظوفحم هيخأ نع

 همهم اخ عاملا“ هل اس نو طا ا عل
 « ملظأ نأ نم َكب ذوعأ ينإ ّمُهللا :لوقيف « وُعْدَي ناك هلي هللا لوُسَر نأ

 2 ع 3 2 ِِع ملمع ع مكر # رو ِِع ” سو مث م 7 1 ع

 ذوعاو « يلع ىدّتْعُي وأ . يدتعا وأ يلع لهجي وأ 2( لهجأ وأ « ملظأ وأ

 كري 2 ع ند رت 5 - 8 ع 6. .لو م 0

 . " ملسُم ىلا هرخأ وأ « يسفن رش نم كب ذوعأو « هكرشو ناطيشلا نم كب

 . دانسإلا اذه الإ فرعي ال ُبيرغ ثيدح اذه

 ١- ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور ١94/5 © ننسلا يف يقهيبلاو « ةفرعملا يف ميَعُب وبأو 5157/1

  3هب شايع نب ليعامسإ ىلا مهدانسإب .

 '. 3195/1١ دادغب خيرات يف يدادْعَبلا بيطخلا هاور « ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هلو

 . نولوهجم مهنأل « ةجح هب موقتال اذه هثيدح دانسا :باعيتسالا يف ربلا دبع نبا لاقو

 . هركذ مدقت ةقث وهو « يصمحلا ذئاع نب نمحرلا دبع وه -؟

 . هدنم نبا نع ةباصإلا يف رجح نبا ظفاحلا هلقن -9

 يذمرتلاو 2« (0509414) دواد وبأ هاور « ةملس مأ ثيدح نم روهشم لوألا ثيدحلا فرطو :تلق

 ."١96و ءالامذو .:305/5 دمجحأو « (9845) ةجام نباو 2774/4 يئاسنلاو ,ء(84707)

 نب هللا دبع ثيدح نم يور دقف «( خلا . . . ناطيشلا نم كب ذوعأو ) رخآلا هفرط امأ

 درفملا بدألا يف يراخببلاو « (7555) يذمرتلاو « (4570) دواد وبأ هاور « صاعلا نب ورمع

 ١9/9 دمحأو ء(4١١0)

2 

_ 



 ١ ةئراح نب ديزي نب دلاخ -8 0

 يف ءالعلا نب لالهو « مصاع يبأ نبا هركذ « ةثراح نب ديز يخأ نبا
 . ةباحصلا

 . ' نيعباَتلا يف يراخبلا هركذو
 نب لاله انثدح :لاق ( َناَذَمَمب بالّلا دمحأ نب نمحرلا دبع انربخأ

 نب عّمَجُم انثدح :لاق ١ يلع نب رمع انثدح :لاق « يبأ انثدح :لاق , ؟ءالعلا

 :ةثراح نب ديزي نب دلاخ نع « ميهاربإ هّمع نع « ىجي
 : ًةاَكرلا ىّدأ ْنَم :ٌحّشلا يقو هبف نك ْنَم ْثلَث :لاق كي هللا لوُسَر نأ

 . * ةّبئاَّنلا ف ىَطْعَأو « َفْيمَصلا ىَرقو

 ليعامسإ نب ميهاربإ نع « بوقعي نب ةلاّضف نع « ديمح نب بوقعي هاور

 . ' هوحن ديزي نب دلاخ نع ( *عّمجم نب

 ةباصالاو لا ةباغلا دسأو 2 948/9 ةباحصلا ةفرعمو 2م: يناثملاو داحآلا ١-

77 . 

 يف هنع تفحب : تلق . نيعباتلا يف ناّبح نباو يراخبلا هركذ :ةباصإلا يف رجح نبا لاق -؟
 . هدجأ ملو طسوألا خيراتلاو ريبكلا خيراتلا

 . هريغو يئاسنلا هنع ىور « ةقثلا ثّدحما مامإلا « يقرلا لاله نب ءالعلا نب لاله وه -*

 يلع نب رمع ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو 2« ١88/4 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -4

 . هب يمّدقملا

 . ةجام نبا هل ىور « فيعض وهو « يراصنألا وه -ه
 مجعملا ف يناربطلاو ( داحآلا يف مصاع يبأ نباو 2 )5٠١50( دهرلا يف يرسلا نب دانه هاور -5

 . هب بساك نب ديمح نب بوقعي ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو ؛

 ١م



 ١ ١ ةذوّه نب دلاخ - 0

 . بطي هلي بلا ىأر

 . ءاَّدَعلا هنبا :هنع ىور

 نب هللا دبع نب دمحم انثدح :لاق « يدرويبألا دعس نب دمحم انربخأ

 دبعإ نع « قاعملا انثدح :لاق « "ميهاربإ نب دمحأ انثدح :لاق « ناميلس

 :لاق « دلاخ نب ِءاَّدَعلا نع « ”ورمع يبأ [ديجملا

 . * بطني ب ّيبلا ُتيَرَق يبأ عم تَرَ
 0 * بالغ نب دلاخ -0 0

 . ةرصَبلا ىلا اهنم لقتنا مث « نامثع دهع ف ناهبصأ ىّلوت « ةبحص هل
 انثدح :لاق ؛ َنادْبَع نب دّمحُم َركَذ :لاق « رفعح نب هللا دبع انربخأ

 نب ورمع نب ةيواعم نب ورمع نب دلاخ نب ناسغ نب لضفملا نب صوحألا

 ورمع نب دلاخ ٍئثدح :لاق « َناَّسغ نب دّمحُم نثدح :لاق « بآلَغ نب دلاخ

 ةباصإلاو 2117/9 ةباغلا دسأو « 477/9 باعيتسإلاو « 403/؟ ةباحصلا ةفرعم ١-

. 

 . عسرلا ناميلس نبا وه ىفاعملا هخيشو . يئاسنلا هنع ىور « يدسألا ليف نبا وه -؟

 « ةقث وهو « يرصبلا بهو نبا وه ديجملا دبعو «أطخ وهو « ديمحلا دبع :لصألا يف ءاج -#

 . ةعبرألا هل ىور

 مكاحلاو 21١١/14 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو ء 7٠6/5 دمحأو )١9110(« دواد وبأ هاور -4

 . هب ورمع يبأ ديحنلا دبع ىلا مهدانسإب 4
 ِء

 . 5117/9 ةباصإلاو « ١١5/9 ةباغلا دسأو 2 904/١ ةباحصلا ةفرعم -ه

 كك



 نب ورمع هيبأ نع « ورمع نب ةيواعم هيبأ نع « ةيواعم نب ورمع هيبأ نع ؛
 :لاق

 لوني ناكو « هَّرصَن ُديرُي يأ َجَرَخن هنع هللا يضر نامْنُع َرِصُح اّمَل
 « فئالاب هلزْنَم ىلا فرّصْناف « ُهَلْثَق هب لّصئاف َناهَبصَأ نم جَرَخف « َناهّيِصأ

 ةقوكلا لْهأ نم ًامْرَق تعمسف « "ِلَمَحلا َةَعْقَو هضَداَصَق . بأ لق ي تسد
 :تلقف « ”فّخألا ُتيتأف « مُهَءاَسن انيف ٌمسقُي نينمؤملا ريمأ نإ نإ الأ :نولوقُي

 انلَخَدف « َنينمؤمسلا ريمأ ىلا اَنب اَنِب ضْما :لاقف « اذكو اذك تعمس ينإ « ّمَعاَي

 داعم :لاقف ؛اَذَكو اَدَكِب نرخ يأ نبا نإ :لاقف « بلاط يبأ نب ىلع ىلع

 !؟ بالغ نبا :لاق « دلاخ رب ٌورمع :لاق ؟ اذه ْنّم :لاق مّن , ُفنحأاي هلل

 « نتفلا ركذو « 15 ا وسر اين ان أ اسير نأ دهسا لا 100

 2 َرَهَظام َنَئفلا هفكا ّمُهّللا :لاقف « َّنّبفلا ئيفكُي نأ هللا عد
- ْ ١ 6 

 ريس ُهَلائاَم سائلا يف امي َراَفف دمحأ ةوْعَدب اينّدلا َنَّتف يفك

 ريجلاو سلا هر ف يف هل ّحّصَق أعم اهطابو اَْنَح اهُرهاولط

 رّنلا هب ُبيطَي ْدَق اذه لثم يفف دّمحُم ْنَع ىضئرملا ىلع ُهاَوَر

 . هحَّولا اذه نم الإ ُفرعُي ال ُبيرغ ثيدح اذه

 ١- ناسللا « همشحو رفاسملا عاتم وهو -- كيرحتلاب - لقثلا ١/1814 .

 اعيمج مهنع هللا ضر « ريبزلاو ةحلطو ةشئاع شيجو يلع شيج نيب تعقو « لمجللا ةعقو -؟ ,

 ةياهنلاو ةيادبلا :رظني . ةرصبلاب « ”“ ةنس تناكو 491/05 .

 - مقرب هركذ مدقت « مرضخم يعبات وهو 2 سيق نب فنحألا وه )١( .

 كر



 نب دّمحمو - ةأرما باللغو - باالغ نب ورمع نب نب ةيواعم :هدلو نمو

 . ' ناسغ نب لضفملاو « لّضفملا نب ناسغو « ناسغ

 | ' ٍناَّسَعلا حيطّس نب دلاخ -5 ظ

 . ٌرظَن هدانسإ فو , هلو بلا كردأ

 ظ " يلّدجْلا دبْعَم وبأ دلاخ 1 ١9-

 . رَظَن هيفو : ةّباحّصلا يف ركذ

 انثدح :لاق « ديز نب دمحأ انثدح :لاق « نمؤملا دبع نب دّمحُم انربخأ

 ةفيدُخ ةٌحيِرَس يبأ نع « دلاخ نب دّبْعَم نع ُهَركذ نّمع « رذنملا نب ميهاربإ

 :لاق « ديسأ نب

 4 ءاكلان 1 زعلا [ة رو ككل ل كا
 : ماشلاب ءاَرذَعلا [ةئيدّم] باب ىلع افقو َنيملئسملا لّوأل كوبأو نإ

 ١ - ناهبصأب نيئّدحْملا تاقبط يف ناهبصألا رفعج نب هللا دبع خيشلا وبأ هاور ١/785-57481(

 هب نادبع نب دمحم نع .

 . ةباحصلا ةفرعم يفو « 59/١ ناهبصأ رابخأ يف ميَعُن وبأ :هقيرط نم هاورو

 . ميَعُت يلأل هازعو « 717/1١ لامعلا تك ف يدنملا يقتملا هركذو

 . 358/7 ةباصإلاو « 91/9 ةباغلا دسأو « 459/5 ةباحصلا ةفرعم -9

 . هع ؟ ةباصإلاو « ١١ 8/9 ةباغلا دسأو 2« 159/٠ ةباحصلا ةقرعم -»م

 . دبعم وبأ دلاخت باوصلاو :رجح نبا لاق ( همسا يف فلتحا دقو

 . ميت وبأ هاورو . هب فّنصملا ىلا ىلا هدانسإب ؟8«596)/5 هخيرات يف ركاسع نبا هاور -4

 . هب نمؤملا دبع نب دَّمحُم ىلا اقلعم ةفرعملا يف

 يف ءاجو « قشمد خيرات نم نيتفوقعملا نيبامو . هدنم نبا نع القن « ةباصإلا يف رجح نبا هركذو

 . ةنيدملا : لصألا

2 



 ١ ساّيإ نب دلاخ -14 0

 . "يعيبّسلا قاحسإ وبأ هنع ىور

 . ثيدَح هل فرعي الو : ةباحّصلا يف ” َةَدَقُع نبا هركذ

 ؛ َتَرَألا نب باّبَح -6 ظ

 ينتبل ىلوم :لاقيو « يرْدَب يرحاَهُم « ةرْهُز نب ىلوم « هللا دبع وبأ

 سداس ناكو «٠ "َناوُرَغ نب ةبتع *[ىلوم] :لاقُيو « دعس يتبل :ليقو « رامنأ
 . مالسإلا يف ةّنس

 , مزاح يبأ نب سيقو « باهش نب قراطو « هللا دبع هنبا :هنع ىور

 . قورسمو « لئاو وبأو

 يلع هيلع ىلصو « ةنس َنيِعْبسَو ثالث نبا وهو ( نيثالثو عبس ةنس تام

 . ىلع نب ورمع ُهلاق « ةفوكلاب بلاط يبأ نب

4 
 . 555/9 ةباصإلاو ع 40/9 ةباغلا دسأو « 455/7 ةباحصلا ةفرعم ١-

 . اهريغو ةتسلا يف هثيدح « مقاقثو نيعباتلا ةمئأ نم « يثوكلا هللا دبع نب ورمع وه -1

 54/1 ءالبنلا مالعأ ريس :رظني « ظفاحلا يفوكلا ديعس نب دّمحُم نب دمحأ ساّبعلا وبأ وه -9

 2 ككل ةباحصلا ةفرعمو 8 ضب يوعغعبلل ةباحصلا مجعمو )0 5/١ يناثملاو داحالا -4

 . 504/9 ةباصإلاو « ١١14/8 ةباغلا دسأو « 4700/9 باعيتسإلاو َء

 . لصألا يف تطقس دقو « رداصملا نم ةدايز نيتفوقعملا نيبام -ه

 ىلوم بابح امعإ :لاقو « ريثألا نبا ه در دقو « ميعُت وبأ اذه ىلع هعباتو ُهَدْنُم نبا لاق اذك -5

 . كلذ ىلع ليلدلا ركذ مث « رخآ ناوزغ نب ةبتع

 ظن



 . 'نيعبسو ثالث ْنبا وهو « نيثالثو عبس ةنس يفوت :ريكُب نب ىيي لاقو

 نب دمحأ دوعسم وبأ انثدح :لاق 2« ءىرقملا ميهاربإ نب هللا دبع انربخأ

 :ح « ةماسأ وبأ انثدح :لاق « تارفلا

 5 هللا دبع نب ميهاربإ انثدح :لاق « صفح نب رمع نب دمحم انثدحو

 « مزاح يبأ نب سيق نع « دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع « ديّبُع نب ىلْعَي انثدح :لاق

 :لاق « ّتَرَألا نب باّبخ نع

 لك هللا لوُسَر نأ الل :لاقو ٠ ًاعْبَس هنُطَب يف ىَوَتْكا دقو « هْيلع اَنْلحَد

 . *” تؤملاب ُتْوَعَدَل تؤملاب وُعْدَت نأ اناّهَن

 . دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع ةعامج هاور

 :لاق ( باب نع « بّرَضُم نب ةُئِراَح نع ( يعيبسلا قاحسإ وبأ هاورو

7 

 ." ُتِيَمَيَ « تملا اوُنَمَت ال :لاق يي ّيبلا نأ ًالوَل

 نب ةمقلع لوق نم ةباصإلا يف امك « ةنس نيتسو اثالث نبا وهو :هلعلو « لصألا يف اذك ١-

 . يعخنلا سيق

 4/4 يئاسنلاو 2 (4841) ملسمو « (404) درفملا بدألا يفو « (0140) يراخُبلا هاور -؟

 يبأ نب ليعامسإ ىلا مهدانسإب 2 890ه/4و96119ع111و ١١21و 2١١9/5 دمحأو «

 . هب دلاح

 2995/59 ١١21و 13/0 دمحأو 2 (415) ةجام نباو « (51/87) يذمرتلا هاور -#

 . هب يعيبسلا هللا دبع نب ورمع قاحسإ يبأ ىلا مهدانسإب

 مك
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 ١ناورغ نب ةبتغ ىلوم بابَخ -5 1

 هَ
 . ةياور هل فرعي ال « اَرْدَب دهش سهو صاع 34

 انثدح :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « بوقعي نب دّمحم انربخأ

 :قاحسإ نبا انثدح :لاق « سنوي

 :فانم دبع نب فوت نب نم هي هللا لوسر عم اردَب َدِهَّش نم ةيمست يف

 ) " ءاطع دلاو باَّبَخ -17 1 -

 . ركب يبأ نع ىوّرو ٠ لي يلا كرذأ
 كلملا دبع نب دّمحُم انثئدح لاق « دايز نب دمحم نب دمحأ انربخأ

 نسب دّمحُم نع « ملسم نب هللا دبع نع « مصاع وبأ انثدح :لاق « يقيقدلا

 :لاق ( هّدج نع « هيبأ نع ع باّبخ نب ءاطع

 لوقت :تلّقف « َكَل ىَبوُط :لاقف « ًارئاط ىأَرَف ركب يبأ َدّنع ًاسلاح تنك

 . ؟ هل هللا لوُسَر ٌقيدَص تنأو اذه

 ةباصإلاو « 1١١1/5 ةباغلا دسأو 2 19/9 باعيتسإلاو « 9١7/7 ةباحصلا ةفرعم - ١-

 ” شلبدب

 . 771/9 ماشه نبا ةريس -؟

 . "هالو 2551/9 ةباصإلاو 2111/9 ةباغلا دسأو 29١5/9 ةباحصلا ةفرعم -#

 معن « هتبحص ىلع لديام هيف سيل :لاقو « هدنم نبا نع القن ةباصإلا ف رجح نبا هركذ -4
 . هكاردإ ىلع ةلالد هيف

 نسب دانهل دهزلا :رظني ٠ هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ىلا ىرخأ قرط نم يور رثألاو :تلق
 ,ه59-ه7١/7978 لامعلا رتكو « (455) يرسلا

1 



 . هّحَّولا اذه نم الإ ُفرعُيأل ُبيرغ ثيدح اذه

 ١ ١ بئاّسلا وبأ باّبخ -4 ١

 . زاجحلا لهأ يف هُداَدع « بئاّكسلا هنبا :هنع ىور

 دايز نب دّمحُم نب نسحلا انثدح :لاق « يروُباسُيّنلا دّمحُم نب رمع انربخأ

 :لاق «نارمع نب زيزعلا دبع انثدح :لاق « داّبع نب دّمحُم انثدح :لاق «

 ممر م8 يم ممم 2 2 * كل 2 كاس نبال 0 ع

 . ' ةراخف نم ْبَرْشَي من « ' اديدق لكأي ريرَس ىلع ائكّنم لي يبلا تيأر

 . هحولا اذه نم الإ فرعي ال ثيدح اذه

 * يراصنألا يدع نب بيَّبُخ -64 1

 0 ا ا حم

 . ” عيحرلا ةعقو يف لتق

 ةباصإلاو « 7 ةباغلا دسأو « 1959/7 باعيتسإلاو « 4١/5 ةباحصلا ةفرعم ١-

0 

 . ةعيبر نب ةبقع تنب ةمطاف ىلوم باب :هل لاقيو
 « ةرجلا :ةراخفلاو . 7١8/7 طيسولا مجعملا « سمشلاو ءاوهلا ف ففحناو حلمملا محللا وه -؟

 . 7851/60 ناسللا :رظني

 . هدنم نبا نع القن ةباصإلا يف رجح نبا هركذ -*

 « 450/9 باعيتسإلاو « 485/1 ةباحصلا ةفرعمو « 770/١ يِوَعَبلل ةباحصلا مجعم -4

 . 757/9 ةباصإلاو « ١7/9 ةباغلا دسأو

 مويلا فرعيو « نافسعو ةكم نيب ليذهل ءام - ةمجعم ميجو ةحوتفم ةلمهم ءارب - عيجرلا -ه

 20 ةياهنلاو ةيادبلا :رظني « ةعبارلا ةنسلا يف تناك عيجرلا ةعقوو « ةأطولا وأ « ةّيطولاب

 . 78ص يراحبلا حيحص يف اهركذ دراولا ةنكمألا مجعمو

84 



 ١ءاصرَب نب ثراحلا :هنع ىور

 نب نمحرلا دبع ةعرز وبأ انثدح :لاق : ملْذَح نب ناميلس نب دمحأ انثدح

 :ح «(ورمع

 دبعو « يدهم نب دمحأ انثدح :لاق ( ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ انثدحو

 « ةزمح يبأ نب بيش انثدح :لاق « ناَمّيلا وبأ انربخأ :اولاق « مثيلا نب ميركلا

 0 ءسيال سا لح 3 ءلذ 1 هرصأ : 5 ١
 يفىتقتلا ةيراح نب ديسأ نب نايفس يبأ نب ورمع ينربخأ :لاق « يرهزلا نع

 و
 ع

 « لاق ةريره ابأ نأ
 :الاق « فسوي نب بوقعي نب دمحمو « دايز نب دمحم نب دما انربخاو د . 8 2 . 02 0

 « ريكب نب سنوي انثدح :لاق ( رابجلا دبع نب دمحأ انثدح

 :لاق « يرهزلا ئثدح :لاق « ليعامسإ نب ميهاربإ انثدح :لاق « نوع نب 2 3 5 5 7 قس

 :هنَذَح ةَريَرُه ابأ نأ « ديسأ نب ورمع ينندح

 « تباث َّنب ّمصاَع مهيلع َرّمأو « ةّيِرَس طر طخ تقي هللا لور ذأ ا

 ري هنو

 . ” هلوطب ثيدحلا َرَكَذ مْ 7 أ « يدع نب بيع مهيفو
200 

 . ٌروهشم ٌحيحص ثيدح اذه

 ١- ليق اميف همأ يهو « ءاصربلا نباب فورعملا « يثيللا سيق نب كلام نب ثراحلا وه (

 ؟ا/5/8 لامكلا بيذق .

 دواد وبأو ملسمو يراخُبلا هل ىور « هدج ىلا بسني دقو « ةقث يعبات وهو -؟ .
 “- مهدانسإب ١٠27و 2794/5 دمحأو 2 (5770) دواد وبأو 2 (؟8١8) يراخُبلا هاور

 هب يرهزلا ىلا .

 قلل
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 ١ يراصنألا فاّسَي نب بيبح ٠"

 . ةنيدملا لهأ يف هدادع

 « تارفلا نب دمحأ دوعسم وبأ انثدح :لاق « ىجي نب نمح لا دبع انربخا

 رفعج يبأ نع « يزاّرلا دعس نب هللا دبع نب نمحرلا دبع انربخأ :لاق

 « هيبأ نع « نمحرلا دبع نب بيّبح نع « ديعس نب ملتئسملا نع « "يزّرلا
 :لاق ( هّدج نع

 : 6 ه7 :
 . . " كرشمب نيعّبسَت ال ال نإ :لاق اني نعَتْسا « هللا لوسراي :تلق

 8 8 ور ه عرمقم# عامي

 نسب نمحرسلا دبع نب بيع نع « ديعس نب ؛ ملتسملا انثدح :لاق « وراه

 و

 :هّدج نع « هيبأ نع (« بيبخ

 بح ال انِإ « هللا َلوُسَراَي :اولاَقف ( همؤوق | ْنم ٌلُحَّرو وه كي بلا ىنأ ُهَن

 انإ :لاق «ال :لاق « اَمُمَلُسُأ دقو :لاقف  ةانْدِهَس الإ ًادّهْمَم اَنمْرَق َدَهْشَي نأ
 سموا

 ىلع َلُحَر نبَرْضَف  ُهَعَم ادهش اًمَلْسَأف , راَفَكلا ىلع رافكلاب ُنيِعَتسُت ال
 رك

 ١- باعيتسإلاو .« 707/5 يوَهَبلل ةباحصلا مجعمو ؛ 77/0 يناثملاو داحآلا 147/9 «

 فاسإ نب بيبحخ :هل لاقيو . 751/7 ةباصإلاو 2114/9 ةباغلا دسأو .

 باحصأو درفملا بدألا يف يراخُبلا هل ىور « ءىطخي قودص وهو « ناهام نب ىسيع وه -؟

 . ننسلا
 . هب يزارلا دوعسم يبأ ىلا هدانسإب «, 5/5 ريبكلا مجعملا يف ناربطلا هاور -#

 فلل



 اذه َكَحَّشَو ًالُجَر ُتْمدَعال :تلاقف « ُهَنْلا ُتْحوَرَتَف « هّيلَقف هيرضو « يقتاغ

 ١ راّنلا ىلا كاَبأ لَجَع الجر تّمدَع ال :تلقف , َحاَشولا

 ' ينّهُجلا هللا دبع وبأ بيَبُح |] ١"

 . هّدح نع « هيبأ نع « بيّبخ نب هللا دبع نب ذاعم :هثيدح ىور

 انثدح :لاق « دوعسم وبأ انثدح :لاق « ىي نب نمح لا دبع انربخأ

 « ديسأ يبأ نب ديسأ نع « بئذ يبأ نبا نع « كيّدف يبأ نب , ليعامسا نب دّمحُم

 : « لاق اذك « هّدج نع ُهاَرَأ « هيبأ نع « بيّبُح نب هللا دبع نب ذاعم نع

 :لاق « انب يَّلَصُي لَو ىبلا ُبْلطَ « ةديدش ةّمْلظو ةّريطُم هّلْيَل يف انجرح

 ؟ لوقأ ام :تلق « لأ لف زك :لاق هن « اعيش لقأ ْمَلَف ,لق :لاقف هُيكَرْذأَ

 ( يسم َنيحو , حبطُت َنيح ِنْيئدَرَعملاو 4 ُدَحأ لأ َوُه لق ) أرقا :لاق

 . ءيش لك نم كيفك
 . " هّذج نع « هيبأ نع :لاقف , دوعسم وبأ هب ثّدح اذكه

 ء 154/8 دمحأو 2894/١5 فّتصملا يفو 21١4/7 دنسملا يف ةبيش يبأ نبا هاور ١-

 ءمجعملا يف يوغبلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نباو « 7١5/5 ريبكلا خيراتلا يف يراخبلاو

 . هب نوراه نب ديزي ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميعُن وبأو 2« 777/4 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو

 . 7١14/7 ةباصإلاو 2٠559 ©« ةباغلا دسأو © 95/7 ةباحصلا ةفرعم -1

 ثيدح نم - ةّدنم نبا هب ٍنيعيو - نيرخأتملا ضعب هجرخأ :لاقو « ةفرعملا يف ميَعُت وبأ هركذ -»

 ذاعم :حيحصلا روهشملاو « مهو وهو « هدج نع هارأ :هيف لاقف ١ كيدف يبأ نبا نع دوعسم يبأ

 . هدج نود نم ( هيبأ نع هللا دبع نب
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 ١ هّدج نع :لقي ملو هريغ هاورو
 " يراصنألا ةدعاس نب ةبلعث نب [هكاقلا] نب تباث نب ةميَرُخ

 سؤألا نم« ةمّطت يب نم
 . ةراّمعو 2 هللا دبع هانباو « هللا دبع نب رباح :هنع ىور

 . ِنْيَلْجَر َةَداَهَش ُهَتداَهَش لَو بلا لعج
 ركب انثدح :لاق « مزاح نب دمحأ انثدح :لاق « ناميلس نب ةمثيح انربخأ

 « ىليل يبأ نبا نع « ؟راتخملا نب ىسيع نع « "يضاقلا نمحرلا دبع نب

 3 د 2 5
 :تباث نب ةعزخ نع « رباح نع « ريبزلا يبأ نع

 موي ميقمللو 2 ٌنهيلاَيَلو ماي نال رف ةاّسْملل :حئمملا يف لاق لو بلا نأ

 © نائرهاط امُهو امُهَلَعْدَأ اذإ « ةلْيلو

 نبا ىلا مهدانسإب © (414) ديمح نب دبعو « (70175) يذمرتلاو « (05085) دواد وبأ هاور ١

 نب هللا دبع و « ١7/ه ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلاو « 75٠0/8 يئاسنلا هاورو . هب كيدف يبأ

 « . هب بئذ يبأ نبا ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو ع 7١1/0 دنسملا دئاوز يف دمحأ

 « 9١1/7 ةباحصلا ةفرعمو 2« 548/١ يرَعِبلل ةباحصلا مجعمو ؛ ١١5/4 يناثملاو داحآلا -

 1 . 7178/7 ةباصإلاو ع 1١4/7 ةباغلا دسأو « 44/7 باعيتسإلاو

 . ةهكافلا :لصألا يف ءاجو « رداصملا هذه نم نيتفوقعملا نيبامو

 هل ىور « ينوكلا ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب ىسيع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب ركب وه -#

 . يذمرتلا ىوس ننسلا باحصأ

 . وكلا ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب ىسيع نب هللا دبع نب ىسيع وه -4

 نع بيرك يبأ ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو « 87/5 ريبكلا مجعملا يف ناربطلا هاور -ه

 . هب نمحرلا دبع نب ركب



 , ركب هب درفت « دانسإلا اذهب ٌُبيرغ ثيدح

 هللا دبع وبأو « نوُمُيَم نب ورمع :مهنم « تباث نب ةميزخ نع ةعامج هاور

 . ' مهريغو « يلدجلا

 " يِمّطَخلا رِمْعَم نب ةميزُ -8 1 ٠
 . ٌرظن هثيدح دانسإ يف , ردكنملا نب دّمحُم :هنع ىور

 « يرودلا دمحم نب سابع انثدح :لاق , دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 :ىمطخلا رمْعَم نب ةعيزخ نع « هيبأ نع 2 "ردكتملا

 عرو
 2 ًِ رم رفع تثار 02 07 هير 32 2
 هذه :لاقف , لَو يبلا غلبف , اهلمع طبح :ليقف « تّمحّر ةأرما نأ

2 0 

 . ؟ اًهِبيَذ ةَرافك

 مجعملا يف يناربطلاو 2 59١/6 دمحأو , (0514) هةجام نبا هاور « نوميم نب ورمع ثيدح ١-

 . 915/4 ريبكلا

 يسلايطلاو 2 (85ه) يذمرتلاو «(65١ال) دواد وبأ هاور دقف ( يلدجلا هللا دبع يبأ ثيدح امأ

 2 757/١ دنسملا يف ةناوع وبأو 4١25و «2 7١7/5 دمحأو « (151417) يديمحلاو 2
 2( 21/١ راثآلا ناعم حرش يف يواحطلاو 2 78ص ىقتنملا يف دوراجلا نباو « مجعملا يف يوغبلاو -

 يف يقهيبلاو « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو 2 37/4 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو 2151/4 َناَّبح نباو
 . 7/7/١ نئسلا

 2« 4448/59 باعيتسإلاو « 5708/7 ةباحصلا ةفرعمو 2« 745/6 يوَعَبلل ةباحصلا مجعم -؟
 . 787/9 ةباصإلاو ع ١75/7 ةباغلا دسأو

 . يذمرتلاو درفملا بدألا يف يراخُبلا هل ىور « فيعض وهو « يندملا -*
 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو , مجعملا يف يرغبلاو 2( 7١5/7 ريبكلا خيراتلا يف يراخُملا هاور -4
 . هب ردكنملا ثيدح نم « ةفرعملا يف ميعُن وبأو ؛« 15

. 
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 , ردكتملا نع « ىسيع نب نْعم نع « رذنملا نب ميهاربإ هاور اذكه

 . رمعُم .نب ةكزتن نع « هيبأ نع

 نب دّمحُم نع «ديز نب ةماسأ نع « عفان نب هللا دبع هاورو

 2( ردكتملا

 . ' هيبأ نع « تباث نب ةكزح نب ديزي نع

 ريكب نع هغلَب ِهّنأ « ةماسأ نع « مزاح يبأ نبا نع « سيّوُأ يبأ نبا لاقو

 يببلا نع ( هربخأ تباث نب ةكرخ نأ  ردكنملا نب دّمحُم نع ( جّشألا نب

 .' دي

 نع :اولاق « ناميلس نب ٌليَضفو « بْهَو نباو ( ةداّبع نب ّحْوَر ىورو

 . ' هيبأ نع « تباث نب ةكزخ نبا نع « ردكنملا نب دّمحُم نع « ةماسأ

 يف :ربلا دبع نبا لاقو « فيعض وهو ردكنملا هب درفت :رجح نبا هنع هلقن امك « نكسلا نبا لاقو

 . ريثك بارطضا هدانسا

 نب هللا دبع نع رذنملا نب ميهاربإ نع « 1-7017 5/ ريبكلا خيراتلا يف يراخُْبلا هاور ١-

 . هب عفان

 . هب سيوأ يبأ نبا نع « /7٠7 ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هاور -؟

 ةنسلا حرش يف يوغبلاو « 707/5 ريبكلا خيراتلا يف يراخُْبلا هاور « حور ثيدح -#

 .؟

 ؛«(55155) يمرادلاو 6١25و , 5١4/0 دمحأهاور « بهو نب هللا دبع ثيدحو

 كردتسملا يف مكاحلاو « 84/4 ريبكلا مجعملا يف ياربطلاو « 5١14/9 ننسلا يف ئطقرادلاو

 . ١94/8 دادغب خيرات يف يدادْعَبلا بيطخلاو « 0/5

 . 3١15/79 ننسلا يف يطقرادلا هاور « ناميلس نب ليضف ثيدحو
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 نب ريكي نع « ديز نب ةماسأ نع « مزاح يبأ نبا نع :بوقعي لاقو
 تبان نب ةكيزخ نع  ردكتملا نب دمحم نع , جشالا ١ ل م 0 هاى ساسي ع

 ّ " يملسلا يزَج نب ةميَرخ 4 ٠"-

 . يرَج نب ناّبح هوحأ :هنع ىور

 نب حور عابثزلا وبأ انثدح :لاق « يزاّرلا ةبتع نب نسحلا نب , دمحأ انربخأ

 « ناميلس نب ميحرلا دبع انثدح :لاق ع يدع نب فسوي انثدح :لاق , جرفلا

 نب ناّبح نع « قراخملا يبأ نب ميركلا دبع نع « ملسم نب ليعامإ نع

 :ةميرخ يخأ ٍئثدح :لاق « يزَج

 ضرألا ٍضاَنْحَأ يف لوقتاَم « هللا َلوُسَراَي :لاق ٠ كو هللا لوُسَر ىتأ "[هنأ]
 . ُمُرَحُت اَم لكآ ال نإ :ُلقف « هُمٌرَحَأ الو هلكاال ُبّتصلا :لاق « بّصلا :لاق ؟

 لكا ال نإ :لاقف عهُمرَحَأ الو هلكاال ؛لاق ؟ بئرألا يف لوقت امه :لاق
 و

 . ؟ىَمْدَت اهّنأ يَ هّنِ :لاقف ( ٌمرَحُت اَم

 زيزعلا دبع نع يريبزلا ةزمح نب ميهاربإ ثيدح نم « 88/4 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور ١-
 . هب مزاح يبأ نب

 ,و591/9 ةباحصلا ةفرعمو « 757/9 يوَمَّبلل ةباحصلا مجعمو « 91/1٠ يناثملاو داحآلا -
 . 70/9 ةباصإلاو ء 158/9 ةباغلا دسأو « 445/؟ باعيتسإلاو

 الوكام نبال ماهوألا رمتسم بيذهق :رظني ع يازلا نوكسو ميحلا حتفب ع ءزج نب ةكيزخ :لاقيو
 .1١1ا/ص

 جيرخت رداصم يف ءاج امك « هتبثأ ام باوصلاو « أطخ وهو « ىتأ هابأ نأ :لصألا يف -*
 . ثيدحلا

 ٠.51/5 راونألا راحب عمجم :رظني « ضيحت يأ -54
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 . بلل لكان نمو :لاق ؟ بّلعتلا يف لوقت : امف :لاق

 و

 000 لاق ؟ علا يف ومان :تلق

. : 0 * 
 هوحن ملسم نب ليعامسإ نع « ناميلس نب ةّلص هاور

 دبع نع « قاحسإ نب دّمحُم نع « ةليَّمُت بأ نع « ةبيش يبأ نبا هاورو

 . " بّضلا ةّصق  ميركلا

 انثدح :لاق ع دهف نب ميهاربإ انثدح :لاق « ىيي نب نمحرلا دبع انثدحو

 نع « قاحسإ نب دّمحُم نع « ءارّغملا ّنبا انثدح :لاق « ةلَجْنَر نب لهس

0" 

 هوحن « متركلا دبع نع « ملسم نب ليعامسإ

 . هوحت دانسإب « ميركلا دبع ٌعمَّس نَّمَع « قاحسإ

 ١- يذمرتلا هاور )١7947( هب ملسم نب ليعامسإ نع ةيواعم يبأ قيرط نم .
 ءافعضلا دحأ قراخملا يبأ نب ةيمأ يأ ىلع هرادم :رجح نبا هنع هلقن اميف نكسلا نبا لاقو .

 . هب ناميلس نب ةلص نع نايفس نب نسحلا ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور -؟

 :هقيرط نم هاورو « هب حضاو نب ىيي ةليمت يبأ نع ؛ 4 فصملا يف ةبيش يبأ نبا هاور

 وبأو 2٠١7/4 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو ( داحآلا يف مصاع يبا نباو « (9781) دحام نبا

 .. ةفرعملا يف ميَعُن

 . هب ةليمت يبأ ىلا امهدانسإب ( مجعملا يف يوغبلاو « 7٠١5/7 ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هاورو

 نب لهس ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو « 2 تايناليغلا يف يعفاشلا ركب وبأ هاور -4

 . هب ءارغم نب نمحرلا دبع نع ةلحبز



 نع « ةنيدملا لهأ نم خيش نع ؛ سيق نب هرزع نع « ةيقب هآورو 2 1 0 ١ 5 2 د

 8 ع 7 < و "ع 2

 . هوحن دانسأب « يزح نب ةعيزخ هيخأ نع « يزح نبا

 :لاق « نايفس نب نسحلا انثدح :لاق « يمّلُسلا دمحأ نب دّمحُم هانربخأ

 . "اذه ةّيقب انثدح :لاق « ديشر نب دواد انثدح

 " [يزْهَبلا] يملّسلا ميكَح نب ةمَرُخ |

 . ىَرْطُب لبق ةراّجت يف لَو بلا عم جَرَخ
 نع ءهيبأ نع « نامعنلا نب هيحّولا نب نامعنلا نب دمحأ :هثيدح ىور

 نب رم نع « يعاّرخلا قاحسإ نب ةصيبق نع « روصُنَم نع « هيحّرلا هّدج
 . ؟ اذهب ميكح

 ١- نايفس نب نسحلا ةياور نم -- ْهَدْنَم نبا هب نيعيو - نيرخأتملا ضعب هركذ :ميعُ وبأ لاق «

 سيق نب ةديبع :يباتك فو « سيق نب ةرزع :لاقف .

 هب نايفس نب نسحلا ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميعُن وبأ هاور -؟ .

 - ةباصإلاو 18/9 ةباغلا دسأو « 978/9 ةباحصلا ةفرعم 781/9 .

 أطخ وهو « يدهنلا :لصألا يف ءاجو .

  -4كلذب ديريو « نيرخأتملا ضعب هركذ :لاقو « هدنم نبا نع القن « ةفرعملا يف ميَعُت وبأ هركذ

 فّئصملا نع 777/1 هخيرات يف ركاسع نبا هلقنو « هدنم نبا .

 . مهركذ ادحا دجأ لو مهفرعأ مل ةاور دانسإلا يفو :تلق

:/ 



 ١ دالخخ نب بئاملا نب دال -".5 ظ

 نم « يراصنألا سّيقلا ءىرّما نب ةثراَح نب ورمع نب ةبلعت نبا وهو
 لل 1 1 2 0.

 . جرزخلا نب ثراَحلب

 نب هللا دبع نب بلطملاو ١ راسي نب ءاطعو « بئاسلا :هنع ىور

 « تارفلا نب دمحأ دوعسم وبأ انثدح :لاق « ىيحي نب نمح لا دبع انربخأ

 هَ ص 0 ُء 5 هس 8

 بعك نب دمحم نع « ديز نب ةماسأ انثدح :لاق « نوع نب رفعج انثدح :لاق

 :بئاسلا نب دالخ نع « يظّرقلا

 نم ةرمث الو « مكدَحأ عرَز نم ُبيصي ءيش ْنماَم :لاق هّنأ لَو ّيبلا نع
- 

- 

 . " ٌرْخأ هيف لإ عُيسالو ( رئاط

 دواد نب دمحأ انثدح :لاق « يزاّرلا ةبتع نب نسحلا نب دمحأ انربخأ

 نع « ديز نب دامح انثدح :لاق « ٍبْرَح نب ناميلس انثدح :لاق ء يكملا

 نسب دلّخ نع « راّسَي نب ءاطع نع « ميرم يبأ نب ملسم نع « ديعس نب ىججي

 :لاق «دالخم نب بئاّسملا

 ؛« 157/9 باعيتساإلاو « 457/7 ةباحصلا ةفرعمو :« يرَعَبلل ةباحصلا مجعم - ١

 . 988/9 ةباصإلاو 2« 1١45/1 ةباغلا دسأو

 مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف يوغبلاو « 445/4 ةرهملا فاحتإ يف امك « ةميزخخ نبأ هاور -؟

 . هب يثيللا ديز نب ةماسأ ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُ وبأو « 7/١171و « ١99/4 ريبكلا

 . نسح هدانسإ :51/4 دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا لاقو

 | . هب هيبأ نع بئاسلا نب دالخ نع بطنح نب بلطملا ثيدح نم ه5/4 دمحأ هاورو



 هللا ةنعل هيلعو ؛ هللا ُهَفاََأ ةنيدملا َّلْهَأ فاح ْنَم :يو هللا لوسر لاق ا 001 . يا <” مّ ع. رع عم م 000 7 2

 . ١ةالدعالو ًافرَص ُهْنم هللا لّبقُي ال « َنيعَمْجَأ ساّنلاو ةكئالملاو
 ءاطع نع « ملسم نع ( ىحي نع :لاقف « ديز نب دامح نع « ٌمراع هاور

 . بئاسلا نب دالّخم وأ ( دالخن نب بئاسلا نع 2

 بئاسلا نع :لاقف ( هدانسإب ديعس نب ىِحُي نع 2 ةملس نب دامح هاورو

 . " كسي لو , دال نب

 نع ع ردكْنملا نب دّمحُم نع , داملا نبا نع , مزاح يبأ نبا هاورو

 بئاسلا نع ( راسي نب ءاطع نع « ةَعصْعَص يبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع

 . " دالحخ نب

 نباركذي ملو ءداّملا نبا نع « رفعح نب ليعامجإ ُهاور كلذكو

 . ؟ ردكتملا

 ١- هب ديز نب دامح ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ميعُت وبأو 7ر١ كلا يف يبالوُدلا هاور .

 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو , همجعم يف يرغبلاو ؛ ه/4 دمحأ هاورو ١84/1 « ىيحي قيرط نم
 هب يراصنالا ديعس نب .

 ريبكلا يف يناربطلاو , هد/4 دمحأ هاور -؟ ١179/17 « هب ةملس نب دامح قيرط نم .

  -'7ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور  2١75/19يبأ نب زيزعلا دبع قيرط نم « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو
. 

 هب داحلا نب ةماسأ نب هللا دبع نب ديزي نع مزاح

 هدانسإب « 170/17 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو . 555/4 ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هاور -5

 . هب رفعج نب ليعامسإ
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 نب ءاطع نع « ردكتملا نب ركب يبأ نع « داَّخا نبا نع « ٌةوُيَح هاورو

 ١ ةَعَّصْعَص يبأ َّنبا ركذي لو « راسي

 نع « ةعّصْعَص يبأ نبا نع « ةفيّصُح نب ديزي نع « ةَرْمَض وبأ هاورو

 . "هوحن ثيدححلا َركَذ م « دالخ نب بئاسلا نع « راسي نب ءاطع
 دلاخ نب ورمع نب دّمحُم انثدح :لاق « رصمم كرابملا نب بوقعي انربخأ

 نع « ورمع نب دمحم نع « سنوي نب ىسيع انثدح :لاق « يبأ انثدح :لاق «

 :بئاسلا نب دالخخ نع « هللا دبع نب بلّطملا

 توّّصلا عفر يِباَحْصأ َرْمآ ْنأ ينَرمأف ٌليرْبح يناثأ :لاق هن « لك يببلا نع

 . هريغ هفلاخو « ورمع نب دَّمحُم هاور اذكه

 ركب يبأ نب هللا دبع نع « نابْهُّص نب رمع نع « سنوي نب ىسيع هاورو

 . " هوحن هيبأ نع « دالخس نب بئاسلا نع «

 . ركب يبأ نب هللا دبع نع هريغ هفلاخو

 حاّبصلا نب دّمحُم نب نسحلا انثدح :لاق ( دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 كلملا دبع نع « ركب يبأ نب هللا دبع نع « ةنييع نب نايفس انثدح :لاق 3

3 ّ 

 . هب حيرش نب ةويح ىلا هدانسإب «© 5 ىكلا يف يبالودلا هاور - ١

 ضايع نب سنأ ةرمض يبأ نع 2 ١17١/17 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو « هه/4 دمحأ هاور - 9

 . هب ينيللا

 نب دالخ نع ركب يبأ نب هللا دبع ىلا امهدانسإب « )١181١5( يمرادلاو هدأ: دمحأ هاور -»

 . هب بئاسلا



 :هيبأ نع « دالخ نب بئاسلا نب دألحخخ نع « 'ركب يبأ نب
 َرُمآ ْنأ ينَرَمأف - مالسلا هيلع - ٌليرْبَج ينانأ :لاق كي هللا َلوُسَر نأ

 . " ةيبلتلاب توّصلا عقرب يباَحْصأ
 . " هلثم ركب يبأ نب هللا دبع نع « سنأ نب كلام هاورو

 , ركب يبأ نب كلملا دبع نع « ركب يبأ نب دّمحُم نع « ٌبيَهَو هاورو
 . هيبأ نع « بئاكملا نب دال نع

 بئاسلا نب دالخ نع :لاقف ء ركب يبأ نب هللا دبع نع « يروثلا هاورو

 . ئهجلا دلا نب ديز نع «

 هللا دبع وهو - ةرْهُز نب نم ةريغملا يبأ نع « ةبقع نب ىسوم هاورو
 « بئاّسلا نب دلت نع « بَطْنَح نب هللا دبع نب بلطملا نع - ديبل يبأ نب

 ١- يندملا ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب يبأ نب كلملا دبع وه .

 ننسلا يف يقهيبلاو « 7748/5 هننس يف ئطقرادلاو « 4717/1 هدنسم يف ينايورلا هاور -؟

 . هب حابصلا نب دّمحُُم نب نسحلا قيرط نم « 90

 يديمحلاو :(5977) ةجام نسبا و « 58/4 ىربكلا نئسلا فو « ١5/5 يئاسنلا هاورو
 نباو «(8575) ةعزخ نباو « 55/4 دمحأو 2 749/7 دنسملا يف ةبيش يبأ نباو « (857)

 . هب ةنييع نب نايفس قيرط نم 2 ١/10 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « 5 ناّبح

 . هب مزح نب ورمع نب دّمحُم نب ركب يبأ نب هللا دبع نع « )71١( أطوملا يف كلام هاور -*

 2 158/19 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « 05/4 دمحأو , )١18١5( دواد وبأ :هقيرط نم هاورو

 . 41١/9 ننسلا يف يقهيبلاو



 . ١ هلثم « ىّهَجلا دلاح نب ديز نع

 يأ نب هللا دبع نع « قاحسإ نب دّمحُم نع « ةملس نب دامح هاورو

 . " دلاخ نب ديز ركذي ملو , دالخ نب بئاسلا نع « بلطملا نع ع ديبل

 " يقّرّزلا مث يراصنألا عفار نب دالخ -".

 . هوخأ هنع ىور « ةعافر هيخأ عم ارد َدِهَش « ةعافر وأ , ىجي وبأ

 « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « فسوي نب بوقعي نب دمحم انربخأ

 :قاحسإ نبا نع «ريكُي نب سنوي انثدح :لاق

 عفار نب دالخ :قيَرز نب ورمع نب نآلْجَعلا يب نم ًارْدَي َدِهَش نم ةيمست يف

 . ؟ نآلجَعلا نب كلام نب

 دبع نب ورمع نب دمحأ انربخأ :لاق « ةبتع نب نسحلا نب دمحأ انربخأ
 « يرهزلا دمحم نب بوقعي انثدح :لاق « روصنم نب دمحأ انثدح :لاق « قلاخلا

 هيبأ نع « ةعافر نب ذاعم نع « ىيي نب ةعاقر نع « نارمع نب زيزعلا دبع نع

 *لاق 4 عفار نب ةعافر

 ةميزخ نباو )4!١1(« ديمح نب دبعو 2« ١37/5 دمحأو « (؟3717) هحام نبا هاور ١-

 هللا دبع نع يروثلا نايفس ىلا مهدانسإب «.« 0 مكاحلاو . 47/1 ناَّبح نباو ء(5578)

 . هب ديبل يبأ نب
 . هب ةملس نب دامح نع نافع نع « ه*/15 دمحأ هاور -؟

 ةباصاإلاو غ141/5١1 ةباغلا دسأو «( 451/9 باعيتسإلاو 2 4514/7 ةباحصلا ةفرعم -8

 لا



 ءفَجْع ملغأ ريغ ىلع رب ىلا كي هللا لون عم دالخخ يحأو انأ ثسحرح

 مهللا :تلقف ء انوع اني كري ءاحَْرلا فتح يذلا ديرتلا عضؤمي انك اذإ ىّنح
 هللا لوُسَر اَنب ؛ رم َكلَذَك ُّنحَن اَنيَبَف ٠ ريعَبلا ْنَرَحْنل ةنيدملا انين ْن دل انيلَع كل م 4 اند م هام سومو سم هم سور ٠

 م ( ضر كو هللا لوُسَر لزق .انئلع كرب هنأ ُهمعَأَف ؟ اَمُكَلاَم :لاقف 0 عش ا ماسلا

 نسم "رْكَبلا فوج يف بصق ٠ ريعَبلا مف ُهَل اًنُحَتْفَف انَرَم

 م " هكراَخ ىلع م ( هقّنُع ىلع مث ٠ « ركَبلا سُأر ىلع ابن م . هئوضو 2 2ع 2 ِِ هدعش ه2 يامل

 امو لمح هلل ها ؛ هيل ىلع م ؛ هرجع ىلع م ( هماتس ىلع

 هيلع ّيبنلا اًنكَرذأف ؛اَنلَحتْراَف ٠ , لحئارت اًنْسقو هللا ٌلوُسَر ىَضَمَف : اَدالَخَو

 ءءء 5
 ل

 يدش ا ميمد

 , هكوضو يف فزب

 4 هللا ُلوُسَر انآ اّمَلَف « بكرا لَوأ انرْكَبَو « «فّصْئملا سر ىلع ُمالَّسلا
 «اَنيَلع كري ِرذَب يداّو ْنم ًاميِرق انك اذإ ىَّتح ( ًارْذَب اني ىَّنح اَنْيِضَمَف ا

0 
 ث 0 أب اًنقَدّصَتو ُهاترَحنف هلل ُدمحلا :انلقف

 نيعبسو ةئثالث ىلع « ةّكم ىلا ةنيدملا نم جحلا قيرط ىلع امنأو « ةيرقلا هذمب فيرعتلا مدقت ١-
 دراولا ةنكمألا مجعم :رظنيو « لايكأ ةينامثب ةريبكلا ةيرقلا ديجيسملا نع دعبتو « ةنيدملا نم اليك

 . 050 ص يراخْبلا حيحص يف اهركذ
 . 510/١ طيسولا مجعملا « لبإلا نم ىفلا :ركبلا -؟
 . 850/9 ناسللا « لهاكلا ىلعأ :كراحلا -#

 . 975/9 طيسولا مجعملا « قيرطلا فصنم غلب :لاقي . فصتتملا' :فصنملا .-4

 . هب بويأ نب دايز نع ء ١79/9 هدنسم يف رازبلا رازبلا قلاخلا دبع نب ورمع نب دمحأ هاور -ه
 . ةفرعملا يف ميَعُن وبأ :يناربطلا قيرط نمو هقيرط نم هاورو

 نب زيزعلا دبع هيفو « هضعبب يناربطلاو همامتب رازبلا هاور :لاقو « 074/5 عمجملا يف رازبلا هركذو
 . كورتم وهو « نارمع



 ١ يراصنألا دالخ ل". 1

 . ةظيرق موي دهس

 هّدج نع « هيبأ نع « سيق نب تباث نب سيق نب ريبخلا دبع :هثيدح ىور

 نع « ةَلاَضف نب ّجَّرَفلا انثدح :لاق « ناميلس نب ديعس انثدح :لاق « مامالا

 مولا اَمَأ :ل بلا لاقف ؛دالَخ :هل لاَقُي ةَظْيَرَق موي ٍراَّصْنألا نم ٌباَش دهشُتس

 " ُهوُلَتَق باتكلا ّلهأ نأل :لاق ؟ هللا َلوُسَراَيَّمل :اوُلاَق ؛ نيه َرْحَأ هل نإ ىي# ماس

 . هجولا اذه نم لإ ُفْعُيأل ( ٌبيِرَع ثيدح اذه

 . نكسلا نباو يدروابلا ىلا هتبسن ةباصإلا يف رجح نبا ظفاحلا دازو

 ةباصإلاو 2١40/1 ةباغلا دسأو « 407/1 باعيتسإلاو « 978/7 ةباحصلا ةفرعم ١-

/”. 

 سيل هثيدح « ةلاضف نب جرف هنع ىور :لاقو لاب/ب ريبكلا م خيراتلا يف يراخُْبلا هركذ -؟

 حرجلا « ثيدحلا ركنم « مئاقلاب سيل هثيدح :متاح وبأ لاقو . ريكانم هدنع جرف « مئاقلاب

 . "8/1 ليدعتلاو

 يف يلصوملا ىلعي وبأو « 570/8 ىربكلا تاقبطلا يف دعس نباو « (؟444) دواد وبأ هاور -

 بيذهق يف يزملو « 8 ننسلا يف يقهيبلاو « ةفرعملا يف معن وباو 15-2158 1/7 هدنسم

 . هب ةلاضف نب جرفلا ىلا مهدانسإب مهلك « 578/5 لامكلا



 ١ هم 000

 ورمع نب دليوخ -"6
 يف اوفلتخاو « يوَدَعلا :لاقيو « يبعكلا :لاقيو « يعارخلا حيرش وبأ لأ مار 20-و .َ -و 0 0200 ع

 ْ . هما

 ديزي نب ملسمو « ءاحؤوعلا يبأ نب نايفسو « ريّبج نب عفان :هنع ىور

 . يدغّسلا

 . ةنيدملاب ( نيتسو نامت ةنس تام « دلي همسا  يبعكلا حيرش وبأو

 « ريبُح نب عفان نع رانيد نب ورمع نع « ةنيّيُع نب نايفس انثدح :لاق « حاّبصلا

 :لاق ( يعاّرخلا حيرش يبا نع

 'رمو ٠ ُهَراَج ْمرْكْلَ رخآلا مويلاو هللاب نوي َناَك ْنَم :ي هللا لوسر لاق
 مويلاو هللاب نمي ناك نم نمو « فيض ٌمركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نَم
 "ن8 0 1 وأ اًريخ يلف رخآلا

 مَ م 7 000 . 5 ا
 . ةريره يبأ نع « يربقملا ديعس نع ( هريغو دعس نب ثيللا هاور

 , 458/9 باعيتساإلاو « 950/7 ةباحصلا ةفرعمو « 741/٠ يوَعَّبْلل ةباحصلا مجعم - ١

 . 5١4/909 ,هن؟ ةباصإلاو 2254/59 ةباغلا دسأو

 ء91/6 دمحأو 2(هاله) يديمخلاو 2 (5517) ةحام نباو .«(548) ملسم هاور -؟

 ةنييع نب نايفس ىلا مهدانسإب مهلك 2( درفملا بدألا يف يراخبلاو 2 (145١٠5؟) يمرادلاو

 . هب

 . هب يربقملا نع بئذ يبأ نبا ىلا هدانسإب ء91/4و .ء*985و . 784/56 دمحأ هاور -*



2 

 نع « حيرش يبأ نع ( يربقملا ديعس نع « ريثك يبأ نب ىجي هاورو
2 

 . ١ هوحن ( ُمالَّسلا هيلع يلا

 "يرمّضلا دليَوُخ ٠" ا
 . ردَب ريع يف نايفس ابأ ىأرو « ِهلي ّيبلا َكرذأ

 نع « ” تباث يبأ نب زيزعلا دبع نع « يماّرحلا رذنملا نب ميهاربإ هاور

 . ؟ اذه دليوخ نع « هيبأ نع ١ يرّمّضلا ديعس نب نامثع

 © ةفاذُح نب ةجراتخخ -05 |

 « مهريغو جرعألاو « ةملس وبأو « حلاص وبأ :مهنم « هباحصأ نم ةعامج ةريره يبأ نع هاور دقو

 . 81-011 4/117 عماجلا دنسملا :رظني

 ؛ )١573( يذمرتلاو « (90744) دواد وبأو « (448) ملسمو « (5019) يراخبلا هاور ١-

 « 54١ ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو 2« *5مه/5و 2 ”0/4 دمحأو « هالش ص أطوملا يف كلامو

 . هب يربقملا ديعس يبأ نب ديعس ىلا مهدانسإب

 . 38/9 ةباصإلاو « 1851/9 ةباغلا دسأو « 951/7 ةباحصلا ةفرعم -؟

 رهو « تباث يبأ نباب فورعملا « يندملا يرهزلا زيزعلا دبع نب نارمع نب زيزعلا دبع وه -#

 . يذمرتلا هثيدح ىور « ادج ثيدحلا فيعض

 . ةباصإلا يف رجح نبا :فئصملا نع ةلماك ةمحرتلا لقن -

 ةباغلا دسأو ؛« ٠.0/7 باعيتسإلاو « 971/5 ةباحصلا ةفرعمو 2« ١١/7 يناثملاو داحآلا -ه

 . 7357/9 ةباصإلاو ءم"/؟

0) 



 نب جيِوَع نب ديبع نب" فْوَع نب هللا دبع [١ نب رماع] نب مناَغ نبا وهو
 . رصم لهأ يف هداّدع ( بْمَك نب يدَع

 نب هللا دبع وحخأ وه « يمُهّسسلا َةفاَذُح نب ةجرا :مصاع يبأ نبا لاقو

 . " هعبات ادحأ ملعأالو « ةفاذُخ

 انثدح :لاق « مَرْكُم نب نسحلا انثدح :لاق « ناميلس نب ةمئيخ انربخأ

 ءبيبَح يبأ نب ديزي نع « قاحسإ نب دمحم انثدح :لاق « نوراه نب ديزي

 ةفاَذُح نب ةجراحن نع « ةَرم نب هللا دبع نع « يفْورلا دشار نب هللا دبع نع

 :لاق «

 هللا نإ :لاقف « و هللا َلوُسَر اَنيَلَع جرح
 رو - 2

 نم مكل ريخ يه ةالّصب مك دم

 .  ٍرخقلا عولطو ءانملا َنْيي امي ْمُكَلاهلَحا «٠ رولا وَلا رم
 ب ٌةَباَبَش انثدح :لاق « مّرْكُم نب نسحلا انثدح :لاق « ةمئيخ انربخأ

 هَ

 ع 5 5 سَ 8 3

 دلاخ نب ىيي نب دمحأ انثدح :لاق 2( تايّزلا رفعج نب نيسحلا انثدحو

 نب ديزي نع « دعس نب ثيللا انثدح :الاق « ريكب نب ىيي انثدح :لاق « يقّرلا

 ١- هتمج رت رداصم نم ةدايز .

 . ديبع نب هللا دبع :اهيف ءاج امنإو « هبسن تركذ ىلا رداصملا يف دري مل فوع -؟

 . ينااثملاو داحألا :رظنا -*

 ديزي نع « دنسملا ةعبط نم ثيدحلا طقسو « 577/7 ديناسملا عماج ف امك «دمحأ هاور -4

 ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُل وبأو ات ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاورو . هب وراه نب



 2 ع

 نع « ١[ةَّرُم يبأ نب ابن 3 يفوّرلا دشار نب هللا دبع نع « بيبَح يبأ

 :لاق « ةفاذُح نب ةحراخ
 هقوس ا سم ثا هد 2 82 ةياس 4 سا سورس مسام

 ريخ يه ةالّصب ْمُكَّدَمَ َلَحَو ٌرَع هللا نإ :لاقف ( لي هللا لوُسَر اَنيَلَع جرح

 ؟ 3 > سم همم ه هب لَ نإ 0م

 . رخفلاو ءاّشعلا ةَلّص َنْيباَم ْمُكَل هللا ُهلَعَح : ءرثولا ٠ مَعَنلا ٍرْمْح نم

 . ثيللا نع ةعامج ُهاور اذكه

 وب

 . بيبَح يبأ نب ب كيزي نع « « ةعيهل نبا ُهاور كلذكو

 هللا دبع وه امّنِإَو ع ةَرُم نب هللا دبع :هلؤَق ف قاحسإ نب دّمحُم َمهَوَو

 1 سا ع

 . ةرم يبأ نب

 4 سيلا هك أ ١ د ةح اخ
 يجرزرتخلا ريهَز يبأ نب ديز نب ةجراخ -5

 هحّرْخأ « امهنع هللا يضر نامثُع نَمَز يف يفوت « هتْوُم دعب ملكت يذلا

 َّ - هما و

 ” ةحراَخ نب دير يف يراخبلا

 ١- لامكلا بيذهت :رظنيو « اهنم دبال ةدايزلا هذه 1١5/1١5 .

 دواد وبأ هاور -؟ )١5418( « ةجام نباو « (407) يذمرتلاو )١١54(  2يفامك «ءدمحأو

 يمرادلاو « ديناسملا عماج )١584( « راثآلا ناعم حرش يف يواحطلاو ١/ + 470يف يناربطلاو

 ريبكلا مجعملا  » 7١1/4كردتسملا يف مكاحلاو « 305/7 ننسلا يف نطقرادلاو ١/ 2» 505وبأو

 هب دعس نب ثيللا ىلا مهدانسإب مهلك « ةفرعملا يف ٍميَعُ .
 #- راثآلا ناعم حرش يف يواحطلا هاور ١/ » 470دبع ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ميعُت وبأو

 هب ةعيط نب هللا .

 َء

 ؟51//؟ ةباصإلاو « 8/“ ةباغلا دسأو « 4١1/9 باعيتسإلاو « 9170/7 ةباحصلا ةفرعم -4

 . ةحراخ نب ديز ملكتملا نأ حيحصلا :ريثألا نبا لاقو . 787/7 ريبكلا خيراتلا -



 انثدح :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « برقعي نب دِّمحُم انربخأ

 :قاحسإ نبا نع « ريككب نب سنوي

 ءىرما يب نم من ( جَرْرلا نب ثراَخلا ب نم ًارْدَي َدِهَش ْنَم ةيمْسُت يف

 اريهز يبأ نب ديز نب ةَحِراَخح :سّيقلا
 انثدح :الاق .« فسوي نب بوقعي نب دّمحُمو « ناميلس نب ةمثيح انربخأ

 :ح « رباج نبا ئثدح :لاق « يبأ ينربخأ :لاق « ديْرَم نب ديلولا نب ساّبعلا

 انثدح :لاق «دوعسم وبأ انثدح :لاق « ىحي نب نمحرلا دبع انثدحو

 :لاق « "رباح نبا نع « ملسم نب ديلولا انثدح :لاق « ليعامسإ نب ماشه

 :لاق « ريشي نب نامْعتلا نع ثّدحي « يناه نب ٌريمع تعمس

 « يَلَصُأ ْتمقو ًابْوَت هيلع اَنْيَجَسَف , ديز نب ةجراخ هل لاقي اّنم لحر يفوت
 ع ه

 نيبو ُهَنْيَب تلَعَد ةّيَح نأ ُتْئَبَظو كري هب اذإف تفرصلاف ؛ ةأطوض عبس

 00000 8 مه لاق ع
 ٌريمأ ٌرَمَع هللا دبع ْمُهْطَسْوَأو مؤقلا دل :لاق باص

 « لوألا باّتكلا يف َناَك « مثآل هم أ للا ى هدحأت ال يذل « َنينمؤملا
” 2 

 ىف ُييوَقلا همئسج يف فيعّتصلا « َنينمؤملا ُريمأ ركب وبأ هللا دبع َقَدَّص َقَدَّص

 ( َنينمؤملا ٌريمأ "[نامثع] هللا دبع َقَدَّص َقَدَص لَّوألا باّتكلا يفو « هللا رمأ 1 4 7 م م ميم س8 09 7 ا 0

 ناَتَلْيل تلت « ةريثك بوُذ ْنَع وفْعي يذلا « ُففعَتملا ْفيفَعلا ْفيعَّضلا

 . 7528/9 ماشه نبا ةريس ١-

 . رباج نب ديزي نب نمحررلا دبع وه -؟

 . رثألا جيرخت رداصم نم ةدايزلا هذه -#



 2 ّاَّتلا اهيأ 4 ١ اًمحألا تحي 4 ماظن الو ّاَّنلا فليح 4 عبرأ تيقبو

 ُرَمَأ ناك « امد َندَهْمَي الف ىّلوت مَ « اوُعيطَأو هل اوُعمْساَو ْمُكماَمِإ ىلع اول رم
 م جس ل

 اذه ؛ هللا لوُسَراَي كيلع ٌمالّس « للص هللا ٌلوُسَر اذه « انالث , ًاروُدَقَم ارَذَق هللا

 و

 :لوقي :لاقف « ُةنوص عفر م « "ديز نب ةحراخ لّعفام « ةحاور نب هللا دبع

 ” < طل اَبِإ الك »

 . © ْتِّيَم هلاح ىلع وه اذإف « بوثلا

00 
 رقنادهثءما

 - و 2 هر 0 2
 0 . عم ع

 تعفرف « توّصلا تف مث «( املظ سيرأأ ٌرئب تح
2 
| 

 ١- مراخملا تكهتنا نعي :يناربطلا مجعم يف .

 . ريبكلا يناربطلا مجعم يف ءاج امك « ةجراخ نب ديز :باوصلاو « لصألا يف اذك -؟

 . 018-35 :ةيآلا « جراعملا ةروس -#

 روهشم رثب وهو « نامثع انديس دي نم ٌدلَي يبنلا متاخ طوقسل متاخلا رثب ىمستو « سيرأ رثب -4
 يف ةريثألا ملاعملا :رظني « ميدقلا دجسملا باب نم ارتم 7+ يلوحب ءابق دجسم يبرغ عقت ةنيدملاب

 . 50ص يراخُبلا حيحص يف اهركذ دراولا ةنكمألا مجعمو « 77ص ةريسلاو ةنسلا

 2« 9/50١5و 2 7٠١1/4 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو « 75/١ داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور -ه

 . هب ملسم نب ديلولا ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميعُت وبأو

 يبأ نب ليعامسإ ىلا هدانسإب «٠ 57/7 ةوبنلا لئالد يف يقهيبلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاورو
 ش . هب ريشب نب نامعنلا نع دلاح

 ةأرما نع ريمع نب كلملا دبع ىلا هدانسإب « 8١٠١ص هثيدح نم ءزج يف ناميلس نب ةمئيخ هاورو

 . ارصتخم « هب ريشب نب نامعنلا نع

 . هوحنب هركذف :لاق بيسملا نب ديعس ىلا هدانسإب 2« 55/5 لئالدلا يف يقهيبلا هاورو

 ريشب نب نامعنلا نع ةريثك هوجو نم ةصقلا هذه تيور 71/٠١: لامكلا بيذق يف يزملا لاقو

 . هريغو

 ه5



 نب بيبح نع « عفان نب ديز وأ « ديزي نع « دنه يبأ نب دواد هاور

 :لاق « ريشب نب نامعنلا نع « ملاس

 نع « ملاس نب بيبح نع « رحاّهُم نب ميهاربإ نع « كيرش هاورو

 :لاق « ريشُب نب نامعثلا

 . ثيدَحلا َرْكَذ مت « ةحراتخ نب ٌديز :هل ُلاَقُي ام ُلُحَر يفوت

 « كلام نب سنأ نع « هيبأ نع « ةنوميم يبأ نب ءاطَع نب حْوَر ُهاورو
 :لاق

 ثيدحلا َركَذ م « هلْسَغ ىف ٌراصنألا تسفاَنَت ةجراخخ نب ٌديز تام ان

 . هوحن

 , ”نايفس يبأ نب ميهاربإ انثدح :لاق « ةّيراسيقب ناورم نب نسحلا انربخأ

 575/9 ةباصإلاو « م0//؟ ةباغلا دسُأو « 4١59/9 باعيتسإلاو « 47/7/” ةباحصلا ةفرعم ١-

 . هريغو يراخُبلا مامإلا خيش «٠ يبضلا فسوي نب دمحم وه -؟

 يف لامكلا بيذت يف هركذ ءاج « ينارسيقلا نايفس يبأ نب ناوكذ نب ةيواعم نب ميهاربإ وه -#

 . ه14/51/ يبايرفلا ةمجرت



 + ٍرْهَش نع « رفعح نب ديمحلا دبع انثدح :لاق « يبايرفلا انئدح :لاق
20 
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 يف نايفُس '[يبأل| افيلَح ناكو « ورمع نب ةحراخ يئثدح :لاق « بشْوَح

 :لاق « ةّلهاجلا
 مسا

 هلْخَر َيَتيْعُس نبي لَو هللا ُلوُسَر اَنْ هادم سا يملس ل ل
 0 00 7 0 0 ءرو ر <

 لحت ال ةقّدصلا نإ :لوقي ةّتعمسف ؛

 1” خ عامه م م

 . يباّيرفلا نع « دحاو ريغو ؛َنوُديَز يأ نب ديعس ةاورو

 * تّلّصلا نب ةجراخ - ا ١

 ٠ هرب لو و ّيبلا كردأ « ةفّركلا لهأ يف ٌةدادع

 . يبعَشلا رماع :هنع ىور

 :لاق « ماصع نب دمحأ انثدح :لاق « سنوي نب دّمحُم نب دمحم انربخأ

 03 3 ُ هاما 8 2

 رفسلا يبأ نب هللا دبع نع « ٌرعْسم انثدح :لاق « يريبرلا دمحأ وبا انثدح

بع :لاقف - ْهَدْنُم نبا هب نيعيو -- نيرخأتملا ضعب هيف مهو :ةفرعملا يف ميَعُت وبأ لاق ١-
 ديمحلا د

 . مارب نب ديمحلا دبع وه امنإو « رفعج نب

 . لآ :لصألا يف ءاجو « ةمدقتملا رداصملا نم -9

 هب مارهب نب ديمحلا دبع نع ةرابج نع ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور -»#

 . هدنم نبا نع القن ةباصإلا يف رجح نبا هركذو

 هنع تبتك :077/5 ليدعتلاو حرحلا يف متاح يبأ نبا لاق « يبايرفلا بتاك « ع يلمرلا وه -4

 . قودص وهو
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 ةباصإلاو 2« 65/5 ةباغلا دسأو « 9175/7 ةباحصلا ةفرعمو « ١67/0 ىاثملاو داحآلا

 . هم



 . مؤق ىلع َّرَمَف هلو هللا لوُسَر َدْنع ناك هنأ

 انثئدح :لاق « روباسينب يرصبلا نامثع وبأ هللا دبع نب ورمع انربخأو

 يبأ نب ايركز انثدح :لاق « ديبع نب ىلْعُي انثدح :لاق « باهولا دبع نب دّمحُم

 :تْلّصلا نب ةّحٍراَخ يثدح :لاق « يبعَّشلا رماع نع ( ًةدئاَر

 « ديدحلاب ّقّنَوُم نوُنْجَم يباَرْعأب رمق َعَحَر مَن « لي بلا كردأ !ّمَع نأ
 ء معن :تلقف ؟ رّيخلاب ِءاَج مكّبحاَص نإف هب ِهيواَدُت ءيش َكَدْنع :مهُضْعَب لاقف

 ما
 ءاهذخآ ملف ( اش َةئاَم ناَطْغَأَف «أرَبَق « نيتَرَم موي لك باّتكلا ّمأب هُنْيَقَرَف َِء 2

 ءال :تسلق ؟ اذه َريغ ًائيش تلقأ :َلاق ٠ هُربَأَف مالسلا هيلع وبلا تيتأ ىَّتح

 . ؟ ٌقَح ةّيقرب تْلَكأ ذقل « لطاب ةّيقرب َلَكأ ْنَم يرْمَعَلَف «هللا مسب اًهْلك :لاقف

 :لاق « ةّجراَخن نع ( يبعّشلا نع « ايركز نع « كرابملا نبا هاور

 . ثيِدَحلا رْكَذَه « انيلإ َعَجَر مث « َمللمأف كي ّيبلا ىلا يّمَع َقَلَطلا
 " ََلَبَج نب ةجراخ "6

 ويف لس ل و 5 - هم 72 _ ا ا. لمع رهام سم ديرما م

 . مَهَو وهو « « توُرِدَكللآ اهني لق » أرقي نأ ُهَرَمأ دلك يبلا نأ

 ١- راحص نب ةثالع وه .

 دمحأو « )٠١75( ةليللاو مويلا لمع يف يئاسنلاو 2 (5897)و « (5470) دواد وبأ هاور -
 مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو © ١90/١1 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو ء«9١١5 «[ه

 . هب يبعشلا رماع ىلا

 . هب ةجراخ نع مزاح يبأ ني سيق قيرط نم « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاورو
 مبا//؟ ةباصإلاو « مل9/5 ةباغلا دسأو 2« 41١9/7 باعيتسإلاو « 9/4/7 ةباحصلا ةفرعم -#

 ؟*١اه



 "يرْذُعلا ءْرَج نب ةجراتخخ "5 1

 . يشرحلا ةعيبرو « ريفث نب ريبج :هنع ىور

 هللا دبع انثدح :لاق « يراخُبلا ثراحلا نب دّمحُم نب هللا دبع انربخأ

 نب ديعس انثدح :لاق « يظاحولا حلاص نب ىيي انثدح :لاق « يلمآلا 0

 :لاق ٠ يراقلا ءََح نب ةحراتن يئدح :لاق « يشّرجلا ةعيبر نع «

-9 ١ 

 :لاق ؟ ةّنا لهأ عض ْضاَيِيَأ « هللا لوس راي :لوقي كوبت موي ًالُحَر ُتْعِمَس

 . ” مختم نعي وف دحاولا موبلا يف مم ليلا ىلع

 ظوفحم هيخأ نع « ةمقلع نب رصن نع ؛ هريخأ هابأ نأ : عرش نب رثمك انوبخأ
52 

 :ريفث نب ريبح لاق :لاق « ذئاع اع نبا نع «

 نب ةلبج :باوصلاو («مهووهو « ةلبج نب ةج راج :ميعُت وبأو ُهَدْنَم نبا لاق :ريثألا نبا لاق ١-

 . رجح نبا لاق اذكو « ةجراخ
ُ 

 551/5 ةباصإلاو « 67/7 ةباغلا دسأو © 470/7 باعيتسإلاو « 417/7 ةباحصلا ةفرعم -19

 . ةروسكملا يازلابو « اهرسكب ليقو « ميحلا حتفب -- يزج نب ةجراخ :لاقيو

 ٠ هب يضاحولا خاص نب ىيي نع يزارلا متاح يبأ ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ٍميَعُن وبأ هاور -

 ٠ يف يدادُعَبلا بيطخلاو ناميالا بعش يف يقهيبلاو نكسلا نبا ىلا ةباصإلا يف رجح نبا هازعو

 ليدعتلاو حرملا يف متاح يبأ نبا هركذو :تلق . فعض هدانسإ يفو :لاق مث . فلتخملاو فلتؤملا

 ارم

 ه1:



 و
 , 'يئاطلا دْعغَس نب َسباَح ىتأف ٠ ءايؤر ” يرذغعلا ِءْرَج | نب ةَحِراَخن ّيِرُأ

00 

 تنأو ِنْيليوط' نيغارصمب انأ اذإف نما باب ُتيتأ يّنأ تير :لاقف « اهب ُهُنَدَحَف

 ُهناكف « اَنْعنُمف اهباَي نم م جلتل ”[انبهذف] , ليوط كْوَش نم اهطئاح اذإو « يعم
 كقيأر مَن ٠ « ٌحطَبنُم ىَقلُم اهيف انأ اذإف  اهُتَد ىّح ترطف ناَحاَتج يل لعُج 2

 / علك دق « ُةداهّشلا كلت :دعس نب ُسِباَح َلاقف « اًهباَب ْنم يِشْمَت يِدْعَب َتْلَحَ
 . ًاديهش لَققُتَسُف تنأ اما « ًاديهش لققَأ نأ وحرأ

 . هتتيفسس ةديرَح ُةدَلِج قرح م ٠؛ ,رْحَبلا يف ءْرَح نب ةَحِراَ اَرْعَف :لاق

 2 ؛ رذئملا دبع نب ةجراخ 1 ١7”-

 . هيف مهوو « تباث نب ورمع نع « ليضف نبا ُهَلاق
  ةجراتخ هما نميف دواد يبأ نبا ةركذ « رذنملا دبع نب ةعاقر :باوّصلاو

 :لاق « رابحلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 هثيدح « ةبحص هل نأ :ليقو « قيدصلا ركب يبأ نع ىورو ( لَو يبلا كردأ يئاطلا سباح ١-

 . ةجام نبا ننس يف
 مجعملا « راسيلا ىلا رخآلاو نيميلا ىلا امهدحأ ناعارصم امهو « هيأزج دحأ « بابلا عارصم -؟

 . 5١17/1١ طيسولا

 . قايسلل فلاخم وهو « بهذف :لصألا يف -*#

 . 778/9 ةباصإلاو « ما//؟ ةباغلا دسأ -؛4

 . روهشملا يباحصلا ةبابل وبأ وهو « رذنملا دبع نب ةعافر روهشملاو :رجح نبا لاقو

 هاه



 و

 :لاق « رذنملا دبع نب ةجرات نع هلي نب نمحرلا دبع نع « ليقع نب

 " ثيدحلا َرْكَذ 1 مايألا ديس ديس ةَعُمجلا ُمْوَي :ك هللا َلوُسَر لاق
5 

0 

 " رذنملا دبع نب ةعافر ْنَع :لاقف « هُرْيَغ ُهآَوَر

 * يدّسألا كتاف نب ميَرخ -

 , دسأ نب ورمع يب نم « كتاف نب ورَمَع نب دادش نب *[مَرْخغأ] نبا وهو

 ءةقرلا لَرت « هي ابأ نكي ,هوحأو وه ارذَي َدِهَش « كتاف نب ةرْبَس وأ

 . امي تامو

 نب سنأو « ةّيلظنحلا نب لْهَّسو ( ةريَرُش يبأو « ةّصباَو ثيدَح يف ٌركذ ُهل

 . كلام

 نع « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق عد دايز نب دمحم | نب دمحأ انربخأ

 :ح 2 ةيواَعَم يبأ

 يف هحام نبا هل ىور « ثيدحلا كورتم وهو « ٍقوكلا يركبلا زمره نب تباث نب ورمع وه ١-

 . ريسفتلا

 . هدنم نبا مالك ريثألا ن نبا لقن ا

 هللا دبع نع دمحم نب ريهز ىلا امهدانسإب 2 3.0/8 دمحأو )0١485(2« هجام نبا هاور

 ع 9178/9 ةباحصلا ةفرعمو « 779/7 يَكَبلل ةباحصلا مجعمو 2( 785/7 ىيناثملاو داحآلا -4

3 8 

 . 770/7 ةباصإلاو ١0/7 ةباغلا دسأو « 445/7 باعيتسإلاو

 . رداصملا يف ءاج امل فلاخم «أطح وهو « مرخ :لصألا يف -ه

 هاك



 « ىعشلا نع « دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع اعيمج « ديّبع نب ىلعَي انثدح :لاق

 :لاق

 ىَمَعو يبأ نإ :لاقف « انّئيعُت الأ :لاقف 2 ١مرخ نب نمأ ىلا ناوُرَم لسر ا

 . ' ثيدحلا ركذ مث , اردب ادهش

 انثدح :لاق « ميهاربإ نب دّمحُم نب دمحأو « بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 يبأ نع ( ليئارسإ انثدح :لاق « باهولا دبع انثدح :لاق « بلاط يبأ نب ىي

 :لاق « كتاف نب مكرخ نع ( ةَّيَطَع نب رمش نع «( قاحسإ

 ؟ امُماَمو :تلق « كيف ناقل الؤل تنأ لُجَر يأ :لي هللا لوسر لاق

- 

 هرازإ عفرو « هرعش زجف ( مرجال :تلق 2 كرعش يخرتو « َكَراَزِإ لبست :لاق راس م راموس. سس هم 1 5 ا 62 5209292 و ه #خ 5
- 

 و

 ١- هتبحص ف فلتخم « كتاف نب ةربس يخأ نبا « مرخألا نب ميرُخخ نب نميأ ةيطع وبأ وه «

 ادحاو اثيدح يذمرتلا هل ىور .

 يف مين وبأو 2101/١ كردتسملا يف مكاحلاو 2 540/١ ريبكلا مجعملا ف يناربطلا هاور -؟

 ليعامسإ ىلا مهدانسإب « 444/7 لامكلا بيذهت يف يزملاو « ١91/8 نئسلا يفهيبلاو « ةفرعملا
 . هب دلاخ يبأ نب

 هب يبعشلا نع فرطم ىلا هدانسإب « 717/١ يلصوملا ىلعي وبأ هاورو
 « ةفرعملا ف ميَعُت وبأو 2 7٠07/4 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور -
 . هب سنوي نب ليئارسإ ىلا مهدانسإب
 يعيبسلا هللا دبع نب ورمع قاحسإ يبأ ىلا هدانسإب 2745و «ء77و 2 5071/5 دمحأ هاور

 . هب

 هاا/



 يبأ نب دمحأ نب دّمحُم انثدح :لاق « ةزمح نب هللا دبع نب دّمحُم انربخأو

 يبأ نع «قيَرُر نب راّمع انثدح :لاق « 'باّرَجلا وبأ انثدح :لاق « ِماّرَعلا

 :كتاف نب مر نع « َةّيَطَع نب رُمش نع « قاحسإ
 7 يع لجل مكن :لاق كيبل ذأ

 رمش نع « نيصخ يبأو « قاحسإ يبأ نع « سيق نع « ٍناّمحلا هاورو

 :ميرخخ نع ٠

 هرازإ نم ٌرّصقو « هرْغَش نم ذحأ ول مرح لُخَرلا من : :هل لاق لو يبلا نأ

 ليعامسا نب ىيي انثدح :لاق « ثراحلا نب دّمحُم نب هللا دبع هانربخأ

 . " اذهب ٍناّمحلا ىيحي نع « يراخبلا

 نع « هّدح نع « يبأ ئيثدح :لاق « ةديبع يبأ نب ميهاربإ نب يي هاورو
 ش . هوحن « كتاف نب مر نع « رْمش نع « شمعألا

 هللا دبع نب دمحم انثدح :لاق « رص يدرويبألا دعس نب دّمحُم هانربخأ

 . ةجام نبا الا نئسلا باحصأو ملسم هل ىور « ةقث وهو « باوج نب صوحألا وه -

 . هب باوجلا يبأ ىلا امهدانسإب « ١965/4 مكاحلاو « 4 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -؟

 دبع نب ىييي ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو ؛ 7١8/4 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور 0#

 . هب عيبرلا نب سيق نع «( ينامحلا ديمحلا

 ىلا امهدانسإب .,95/4١1و . 57/8 مكاحلاو ؛ 4 ريبكلا مجعملا يف ناربطلا هاور - 4

 . هب يدوعسملا نعم نب ةديبع يبأ نب دمحم نب ميهاربإ نب ىي

 ١ه



 : ةّيلَظْنَلا نبا نع « هيبأ نع ء رشب نب سيق نع « هريغو ميعن وبأ ةاورو
 :لاق

 هه 0-0

 ثيدحلا ركذ من. « تَرَ لْحرلا َمْعَن :يدسألا .رخل لوقي هل ّيبلا تعمس
22 2 2 

3 

 انثدح :لاق «دوعسم وبأ انثدح :لاق « ىي نب نمح رلا دبع ان ربخأ

 ءعيبّرلا نب نيكّرلا انثدح :لاق « ةدئار انثدح :لاق « يفْحُحا يلع نب نيسحلا

 :كتاف نب مرُخ نع « ةليمع نب ريَسُي نع « هيبأ نع
 " فض ةئام عبسي تيك هللا ليس ين ةَقفت قفل نم :لاق ( هلو ّيبلا نع

 نيكرلا نع ( رفعج نب ةملس نع « ورمع نب ةيواعمو « ناسغ وبأ هاور

 «اليرَط ائيدَح َرْكَذو « ميرخ نع « هيبأ نع « يّمع يثدح :لاق « عيبرلا نب
 . ُفْرحلا اذه هيف

 « عيبرلا نب نيكرلا نع « قيرر نب راّمع انثدح :لاق « باّوجلا وبأ انثدح :لاق
 :لاق « ميرخ نع 2( ريسأ همع نع 7 ع 207

 ١- هب رشب نب سيق نع دعس نب ماشه ىلا هدانسإب , داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور .

 يلع نب نيسح نع « مجعملا يف يوغبلاو . 745/4 دمحأو « )١67( يذمرتلا هاور -"
 . هب يفعجلا

 5.04/٠١ ناّبح نباو « مجعملا يف يوغبلاو , ”6ه/4 دمحأو « 49/5 يئاسنلا هاورو
 . هب عيبرلا نب نيكرلا ىلا ىلا مهدانسإب « 47/7 مكاحلاو

 ه8



 ثيدحلا َرْكَذ مث « ةعبرأ سائلا ْنأو « تس َلاَمْعألا نأ :ِو بلا انابنأ

 . ١ هلوطب

 نب نيكرلا نع « ديّمَح نب ةديبعو « سيقو « "نابّيش ةاور كلذكو

 عيبرلا

4 6 0000 7 2 
 مال نب ةثراَح نب سوأ نب ميَرخ -484

 . يئاطلا هاج ابأ نيكي « كوُبت نم هعوُجُر دعب ُهَيَ « لو ّيبلا ىلا رَحاَه

 :الاق « يروُباسُيَتلا بوقعي نب نسحلاو « رصن نب دّمحُم نب ىلع انربخأ

 نب ايركز نيكّسلا وبأ انثدح :لاق « "يناّبقلا دايز نب دّمحُم نب [نيسحلا] انثدح

 مجعملا يف ناربطلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نباو م دنسملا يف ةبيش يبأ نبا هاور ١-

 . هب ريسأ نع هيبأ نع عيبرلا نب نيكرلا نع ةدئاز ىلا مهدانسإب « 7017/4 ريبكلا

 . هب عيبرلا نب نيكرلا ىلا امهدانسإب « 0/5 مكاحلا و « ٠٠١/4 ريبكلا مجعملا يف قناربطلا هاورو

 ؛ 7٠١5/5 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو 45/١ «٠ 4 ناّبح نباو « 746/4 دمحأ هاور -؟

 . هب نمحرلا دبع نب نابيش ىلا مهدانسإب

 . تكش نا هيلا عجراف « هيف فالتحالاو ثيدحلا اذه قرط ةفرعملا يف ميَِعُت وبأ ركذ -#

 ةباصإلاو 2179/8 ةباغلا دسأو « 4417/1 باعيتسإلاو « 485/9 ةباحصلا ةفرعم -4

. 

 يفامك «ميجلاو ماللا حتفب « اجل وبأ :باوصلاو ( ءاحلاب « ءاحلوبأ :بتكلا ضعب يف -ه

 . 75/7 كلا درس يف ىتقملاو « ١17ص ملسمل كلا باتك

 دحأ ينابقلا دّمحُم نب نيسحلاو « هتبثأ ام باوصلاو «ءاطخ وهو « نسحلا :لصألا يف ءاج -5

 . هريغو يراخببلا هنع ىور « مالعالا ةمئالا

 هع”



 ١  20و 0 0 ٠
 نب سوأ نب مترخ نب ةئراح نب بهنم نب ديمح نب [نصح] نب رمع نب ى

 نب ديَمُح هّدج نع ؛نّصح نب رْحَر يبأ ْمَع انثّدح :لاق « ”مآل نب ةئراَح
 :سوأ نب مرخ يح يل لاق :لاق « بهُنُم

 ١ تّملُسأف ؛ كوت نم ٌةفرَصْنُت هيلع تسدقف , ل هللا لوسر ىلا ُترَحاَه

 أ دير ين هللا لوُسَراَي :لوقي بلطملا دبع نب ساعلا تْعِمَسف

 :لوقي ساّبعلا أشنأف «٠ , كاف هللا ضُضْفْيال لق :و هللا ٌلوُسَر لاقف

 اقرّلا فصنعُي يَ عة يفو ٍلآلَظلا يف تنط اهب نم
 ُوَلَع الو ةَعْضُْم الو َتْنَأ سَ ال دآلبلا تْطَبَه مَ

 ٌقَرَعلا ُهَلْمأو ارم َمَحْ القو َنيِّسسلا ُبَكَرَت ةَفطُ لب

 ُقْبَط اَذَب ملاَع ىَضَم اذإ ٍمحَر ىلإ بلاص نم لق
 ٍُوْطُتلا هّيحَت ءايلع فدنخ ؛ميهملا َكْنيَب ىوتحا ىّنح

 0 ةاروُي تَءاَضَو ُضرألا تقرأ تدل اّمَل تنأو نم

 قرت داما لبُسو روث يفو ءايتضلا كلذ يف نحف
 يف ةروكذملا رداصملا ضعب نمو « بيذهتلا نم بيوصتلاو « أطخخ وهو «؛ورمع :لصالا يف ١-

 . 45ص يناغصلل يراخُبلا خويش يماسأ اهيلإ فاضيو « هتيشاح

 . اضيأ أطح وهو « رصن :لصألا يف -؟
 . لامكلا بيذه :رظتني « يراخُبلا خويش دحأ وهو , دادغب لزن , ينوك نيك لا وبأ -#

 ... كاك
 . فرعيال « يئاطلا نيكسلا وبأ هنعو « هدج نع :لاقو 2 772/١ يغملا يف يبهذلا هركذ -4

 يف نوفلخ نبا هنع هلقن امك « مكاحلا دمحأ وبأو ؛ 64 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -»
 وبأو 2 788/# كردتسملا يف مكاحلا هللا دبع وبأو 8 ١ م/هص ملسمو يراخُبلا خويشب ملعملا



 ءاميَشلا هذهو ( يل تعفُر دق ءاَضْيبلا١ ةريحلا هذه :لي هللا لوُسَر لاق ّمُث
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 سامه مع

 « هللا لوُم سراب :تلقف ٠ ةَرلسأ رامحب رحم َءَْهَش لب ىلع ةيدْألا ةلْيقب سب

 . كل يه :لاق ( يل يهف فص امك اهُندَحَوَف ةَريحلا انْلَخَد نحن ْنِإ

 امو « ءيط ْنم ٌدَحأ درا اَمَق « هللا لوُسَر ةافو دعب ُبَرَعلا تّدكْرا ّمُن

 '. . .اهيفو سيق َلتاَقت انك « مآلْسإلا ىلع بّرَعلا نم اَنيِلَي ْنَم ٌلئاَقُ

 ْ 1 "[ةفاَذُح نب سيئخ] 1 ٠"

 ىلا مهدانسإب 2« 8//571-558 ةوبنلا لئالد يف يقهيبلاو « ةفرعملا قو « 751/١ ةيلحلا يف مين

 . هب يئاطلا نيكسلا يبأ

 . نيهاش نباو رازبلاو ةمثيحخ يبأ نبا ىلا ةباصإلا يف رجح نبا هازعو

 حنم ف سانلا ديس نباو « ةباغلا دسأ يف ريثألا نباو « باعيتسالا يف ربلا دبع نبا :تايبألا ركذو

 ٠ 575/7 ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نباو ١87/8-٠١« ريسلا يف يبهذلاو 15917 ص حدمل

 مهنكلو:هلوقب يهذلا هبقعتف « نوفعضيال مهلثمو « بارعأ هتاور :كردتسملا يف مكاحلا لاقو

 يف ركاسع نبا نع هلقن مث « تباث نب ناسحل رعشلا اذه يورو :ريثك نبا لاقو . نوفرعيال

 . قشمد خيرات

 . ءالبنلا مالعأ ريس ةيشاحو « 95/1١ يبرعلا نبال يذوحألا ةضراع :يف تايبألا حرش رظناو

 بونج نسم تارتم وليك ةعبس وحن ىلع عقت ةنيدم -- ءايلا نوكسو ءاحلا رسكب - ةريحلا -9

 مجعم :رظني « ةفوكلا طيطخت دعب « ترثدنا مث « سرفلا مايأ يف ةميظع ةنيدم تناكو « ةفوكلا

 . 7١٠ص ةيقرشلا ةفالخلا نادلبو « 78/9 نادلبلا

 يف ثيدحلاو « ةيرهاظلا ةبتكملا ةعطق نم ةمداقلا مجارتلاو « رثكأ وأ ةقرو لصألا نم طقس -؟

 . 778/8 لئالدلا يف يقهيبلاو « ةفرعملا يف مَع وبأو 2/: ريبكلا مجعملا يف ناربطلا مجعم

 ةباصإلاو 2141/1 ةباغلا دسأو « :57/؟ باعيتسإلاو « 190/5 ةباحصلا ةفرعم -#

 .”عةه/؟

 هه"



 2« يروُدلا دّمحُم نب ساّبع انثدح :لاق ( دايز نب دّمحُم نب دمحأ انثدح

 نع « ناسيك نب حلاص نع « هيبأ نع ع دعس ميهاربإ نب بوقعي انثدح :لاق

 :لاق 2( رمع نع ( هيبأ نع ءملاس نع « يرهزلا

 . ١ هلوطب ثيدحلا َركْذَو « ّيمْهّسلا ةفاذح نب سيئخ ْنم ةّصفَح ْتَمْيَأ

 . سينخ وبأ :ليقو

 هللا دبع نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ نع « ؟ [نمحرلا دبع | نب رمع نب ركب وبأ
 :لوقي يرافغلا سيئ عمس هنأ ( ةعيبر يأ نب

. 
 هب يرهزلا ىلا مهدانسإب ء١/11 دمحأو « اا//5 يئاسنلاوو « (47754) يراخُبلا هاور
-١ 

 ١141/5 « ةباصإلاو
 ةباغلا دسأو « 1405/9 باعيتسإلاو « ه9 / ةباحصلا ةفرعم -؟

  51/7و0/و١١.

. 
 مهو سينخخو « سينخ وبأ روهشملاو :ميعُت وبأ لاقو

. 
 هريغو يراخبلا مامإلا خيش ع ينادٌعلا وه

-« 

 يندملا يودعلا يشرقلا باطخلا نب رمع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب رمع نب ركب وبأ وه
-4 

 ءاجو « هتمجرت رداصم نم حيحصت نيتفرقعملا نيبامو « دواد ابأ الإ ةتسلا هل ىور « ةقث وهو
٠ 

 اطخ وهو « ميهاربإ :لصألا يف .

 ه7



 ةءاج نافئسعب انك اذإ يح « ةّماهت ةوزغ يف هلو هللا لوُسَر عم اَنْجَرَح
 ١ ثيدحلا َركذ مث « هلكأت رهظلا يف انل ْنَدئاَف ٌعوجلا اني اًياصأ : :اولاَقَ « ُةباَحْصْأ 0

 سينخ [وبأ] :هريغ لاقو « سيتخ نع :لاق اذكه مال ؟[ كا ع

 0 ؟يرافغلا ةَضْحَر نب ءاَإ نب فافُح - ١

0 7 

 . مهمؤي ناكو , رافغ يب ُدّيس ءاَعِ هوبأ ناكو : ةّييئدحلا َدِهَش

 هنباو ءةلَمرَح نب هللا دبع نب دلاحو : يلع نب ةلظْنَح :هنع ىور

 * مساقلا وبأ مّسقمو « ثراحلا

 انثدح :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 :لاق « قاحسإ نب دّمحُم نع « ريكب نب سنوي

 ئيب ُدّيَس َةلّيللا اص ْدَقَل :لاق ءاَمِل نب فاَمُح مآلسإب نايفُس وبأ َّعِمّس امل

 ةئاتك ١ .

 ديزي انثدح :لاق « دوعسم وبأ انثدح :لاق 2 ىحي نب نمح رلا دبع انربخأ

 :ح « نوراه نب

 هب رصن نب دّمحُم نب ىلع ىلا اقلعم ةفرعملا يف ميَعُ وبأ هاور ١-

 . 157/1 ربلا دبع نبال نكلا :رظنيو «أطخ وهو « نبا :لصألا يف -؟

 . كلا باب يف « سين يبأ ةمجرت يف هجيرخت ٍنأيس « يرافغلا سينخ يبأ ثيدح -»

 « 9488/7 ةباحصلا ةفرعمو 2« 559/7 يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو « */ نانللو داحآلا -4

 . 5"ه/* ةباصإلاو « 31١ م/» ةباغلا دسأو « 449/5 باعيتسإلاو

 . املسم لإ ةتسلا يف هئيدح « ساّبع نبا ىلوم وه مّسقم -ه

 . 777 ص قاحسإ نبال يزاغملاو ريسلا -5

 نير



 انثتدح :الاق « بوقعي نب دّمحُمو « ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ انثدحو

 نب دمحم انثدح :الاق « ءاطع نب باهولا دبع انثدح :لاق « بلاط يبأ نب ىي

 هيبأ نع « فافُخ نب ثراحلا نع ( ةلمرَح نب هللا دبع نب دلاخ نع « ورمع

 :لاق 2( فافُح

 ُمَلْسَأو « اهل هلل َرَفَغ ٌراَمَغ :َلاق مْ  ُهّسَأر عفر من ؛ لو هللا لوُسَ عكر

 ْنَعْلا هللا « َناّيَحل ْنَعْلا َمُهّللا « ُهلوُسَرو هللا تّصَع َةيِصْعو « هللا اهملاَس

 . ١ بكا هللا « ناوكذو ًالْغر

 . ورمع نب دّمحُم نع ةعامج هاور

 "[ هللا دبع ] نب دلاخ نع « ورمع نب دّمحُم نع « ةمّلّس نب دامح هاورو

 . دانسإلا يف ثراَحلا ركذُي ملو 2( فافُم نع «

 ” يفقثلا ةلَدْهَب نب ورمع نب ةلضت نب فافُح- نفض رإ

 . كك ّيبلا ىلع دقو

 ناعم حرش يف يواحطلاو « 708/1١ ىلعي وبأو , 51/4 دمحأو )1٠١97(« ملسم هاور ١-

 ىلا مهدانسإب « 7١5/14 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو «ه ناّبح نباو 2 787/١ راثآلا

 . هب ةلمرح نب هللا دبع نب دلاح

 ( أطخ وهو « نمحرلا دبع :لصألا يف ءاجو « هتمجرت رداصم نم حيحصت نيتفوقعملا نيبام -؟

 . 55/8 لامكلا بيذه :رظنيو

 . ”ما//»9 ةباصإلاو « 18/7 ةباغلا دسأو « 985/7 ةباحصلا ةفرعم -#

 فرعتالو « هنع تيكحام ىلع دزي ملو - ُهَدْنُم نبا هب نيعي - نيرخأتملا ضعب هركذ :مِيِعُ وبأ لاق

 . ةدافو هل :رجح نبا لاقو .ركذ الو ةياور هل

 ه؟.ه



 . القط نب [ُباَذ] :هنع ىور

 0 يراصنألا نامعثلا نب ريبُج نب تاَّوَخ ا

 « ريبج نب هللا دبع وخخأ ؛« هللا دبع ابأ ىكي « فوع نب ورمع نب نم
- 

2 

 . ”"[ديعس نب ٌرْسْبإ و « ثراحلا نب هللا دبع و ( حلاص هنبا :هنع ىور

 دبع انثدح :لاق « متاح وبأ انثدح :لاق ١ يلع نب نسحلا نب يلع انربخأ

 ديبع هيخأ نع ١ رمع نب هللا دبع يئثدح :لاق « يسيّرألا هللا دبع نب زيزعلا

 هيبأ نع ( ريبح نب تاّوَحن نب حلاص نع ( دّمحُم نب مساقلا نع « رمع نب هلل

 :لاق «

 . 4 ثيدحلا َرَكَذ من « فوُحلا الص كي بلا انب ىَّلَص

 نع « مساقلا نع « رمع نب هللا ديبع نع « يوَمألا ديعس نب ىيي هاور

 . * هيبأ نع ( تاَّوَح نب حلاص

 نب حلاص نع « مساقلا نع «رمع نب هللا ديبع نع « رمّتْعَملا هاورو

 . لي يبلا باحصأ نم لحر نع « تار

. 
 لاذلا فرح يف ُهَدْنُم نبا هركذيس يباحص لباذو (أطخ وهو ( لايذ :لصألا يف ءاج

-١ 

 ؛ 4174/١ ةباحصلا ةفرعمو ةقفلش يوَعْبلل ةباحصلا مجعمو ( 0/5 يناثملاو داحآلا -؟
 . 545/9 ةباصإلاو «44١1/؟ ةباغلا دسأو « 405/7 باعيتسإلاو

 ةقث ندم ديعس نب رسبو هب ام باوصلاو ء طخ وهو « دعس نب ربسي :لصألا يف اح -*
 . ةتسلا هل ىور «

 هب يسيوألا هللا دبع نب زيزعلا دبع قيرط نم « ؟97/ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور -4

 . هب يومألا ديعس نب ىي قيرط نم )١55٠6(( ةعيزخ نباهاور -ه

 هى"؟5



 تاَّوَح نب حلاص نع « مساقلا نع  رمع نب هللا ديبع نع ( ةدبع هاورو

 ونت .٠

 . ففوقوم

 نب لهس نع « تار نب حلاص نع « مساقلا نع « ديعس نب ىبي هاورو
 . ١ ةّمنَح يبأ

 اعوفرم "[و] افوقوم هلثم « مساقلا نع « مساقلا نب نمحرلا دبع هاورو

 , 6 يبلا نع هيبأ نع « تاّوَمخ نب حلاص نع « نامّوُر نب ديزي هاورو

 نب دمحم نب رفعج انثدح :لاق ء فسوي نب بوقعي نب دمحم هانربخأ

 نع « سيوأ وبأ انثدح :لاق « نابأ نب ليعامسإ انثدح :لاق « غياصلا ركاش

 :لاق « هيبأ نع « تاو نب حلاص ن ع « نامّوُر نب ديزي

 ىَلصو اَعيِمح اوبك « فلا ةالَص عاملا تاَذ ةَررَع يف لي ينلا ىلص
 ا
1 

 وفرصلا , ىرخألا مهسفلأل الص ىلح تنل م ؛ هكر نيتفتاعلا ىدخاب 0

 ع 118/98 دمحأو ء(١57١1) يمرادلاو « (555) يذمرتلاو 2« )4١71١( يراخُبلا هاور ١-
 رداصم ناّيح نبا ةيشاح يفو « هب ناطقلا ديعس نب ىيحي ىلا مهدانسإب « ١7 ناّبح نباو
 1 . ثيدحلا تجرخا ىرخأ

 . اهنم دب الو « لصألا نم تطقس ةدايز -؟

 :يف اهرظنا « ةريثك ىرخأ رداصم كانهو « (841) ملسمو 2 )11١551( يراخبلا هاور -#
 . 35780/10/ عماجلا دنسملا

 ها



 مهب ىّلَصف ودعا وح َنيذلا َسْلَحَو َسلح م « ةَعْكَلا اوُلَصَف اوُماَقف َسّلَح ّمُّ
 ١

 ٠ 0 . الوُصْوَم َناَمَوُر نب ديزي ثيدَح ْنم ٌُبيِرَغ ثيدح اذه

 . ؟هفلاخف « ناّموُر نب ديزي نع « سنأ ُنِب كلام ُهاورو

 ” بيبَح نب رمْعَم نب ثراحلا نب باَطَخ -

 . ةّشّبحلا ضرأب َدلُو « ورْمَع نب حّمُح نب نم

 قشمدب ناورم نب ميهاربإ نب دّمحُمو « ميهاربإ نب بوقعي نب يلع انربخأ

 ذئاع نب دمحم انثدح :لاق « ميهاربإ نب دمحأ كلملا دبع وبأ انثدح :الاق «

 « ؟ءاطع نب نامثع انثدح :لاق « روباش نب بيعش نب دّمحُم انثدح :لاق ٠

 :لاق ( سابع نبا نع « ةمركع نع « هيبأ نع

 ءهب غئاصلا دّمحُم نب رفعج نع دَّمحُم نب رفعج نب دّمحُم نع ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور ١-

 . هدنم نبا نع « ١6 ص عامسلا طرشب ةنيابتملا نيعبرالاب عاتمالا باتك يف رجح نبا هلقنو

 هركذف ٠ ويك يبلا عم ىلص نمع حلاص نع نامور نب ديزي نع )١70( أطوملا ف كلام هاور -؟

 )١558(( دواد وبأو « )8-١59( ملسمو « (9811) يراخُبلا :كلام قيرط نم هاورو «

 . 370/5 دمحأو 2117/1/8 يئاسنلاو

 2ا"الو , 79/9 ةباغلا دسأو « 100/١ باعيتسالاو 2« 990/7 ةباحصلا ةفرعم -»

 . 0٠78و 2 5//91 ةباصإلاو

 نبا هركذو :لاق مث « ةمجعملا ءاخلاب « باطخ يف ميَعُب وبأو ُهَدْنُم نبا هجرخأ :ريثألا نبا لاق

 . باوصلاب هبشأ وهو « ةلمهملا ءاحلاب هريغو الوكام

 يف دواد وبأ هل ىور « ثيدحلا فيعض وهو ( يناسارخلا ملسم يبأ نب ءاطع نب نامثع وه -؛

 . ةجام نباو خوسنملاو خسانلا باتك

 ه8



- 

 / . ورْمَع نب حم يي نم ٠ ( بيبح

 ١ يلَوَخ يبأ نب يلوح 5

 . ُهَنفَد دهشو « بلا عم َدِهَش « يدع نب ُفيِلَح
 دّمحُم ليعامسإ وبأ انثدح :لاق « يزورملا نيسحلا نب هللا دبع انربخأ

 انثدح :لاق « ”يرئابخلا رابحجلا دبع نب هللا دبع انثدح :لاق « "ليعامسإ نب

 يلوح يبأ نب يلوم نع « رّمْخم نب كاَحّتصلا هيبأ نع « ؟ كاَحّملا نب ُسينأ
 شفاو « َماَعّطلا معطأو « َمالَكلا بطأ « َةريَرُه ابأاي :لاق لي ّيبنلا نأ

 * مالّسب ةّنجلا ٍلْعْدَت ماج مثلو للاب دع ْدَّجَهَتَو « َمالّسملا

 ةباصإلاو « ١50/8 ةباغلا دسأو « 407/7 باعيتسإلاو « 497/7 ةباحصلا ةفرعم ١-

. 

 . مهريغو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد بأ خيش « ظفاحلا مامإلا « يدادْعَبلا مث يذمرتلا وه -؟

 . دواد وبأ هل ىور « ةقث وهو « يصمحلا مساقلا وبأ وه -*
 . 70/9 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذ « يصمحلا ةوبر وبأ وه -4

 . هب يزَوْرلا نيسحلا نب هللا دبع ىلا اقلعم ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور -ه

 . 747/9 يمليدلل سودرفلا باتك يف ثيدحلا ءاجو

 ةريره يبأ نع ةنومميم يبأ نع ةداتق ىلا هدانسإب « 55/5 ءايلوالا ةيلح يف ميَعُن وبأ هاور ثيدحلاو

 . هب

 . هدنسم ف دلخم نب يقب ىلا ١50/1١5 لامعلا رثك ف يدنملا يقتملا هازعو

 ةجام نباو 1485(2) يذمرتلا هاور « مالس نب هللا دبع ثيدح نم دهاش ثيدحللو

 . )١5748( يمرادلاو « (4957) ديمح نب دبعو 2« 101/0 دمحأو 2ء(١*74)

6 



 ا ١ يرَبنَعلا باَتَج نب ُشاَخشَح "7

 . ةرصبلا لهأ يف ِهُداَدع « يميمّنلا كلام نبا :ليقو

 . رجلا يبأ نب نيّصَح :هنع ىور

 :لاق «دوعسم وبأ انثدح :لاق « ةدنم نب ىيحي نب نمحرلا دبع انربخأ

 نيصح نع « ديّبُع نب سنوي نع « ميّشُه انثدح :لاق « نْوَع نب ورمع انثدح

 ظ . رحخلا يبأ نب

 « شاملا نع - ٌرحلا يبأ نب نيِّصُح نع « رشب يبأ ديلولا نع :لاق وأ-

 :لاق

 " هيلع ين الو َتِيَلَع يي ال هل امأ :لامتف ( ينبا يعّمو لي يبنلا تيتأ

 نع « ميِشُه نع « ةعامجو ناميلس نب ديعسو « لبنح نب دمحأ هاور

 . " ديلولا اوركذي ملو

 ١- يوَجَبلل ةباحصلا مجعمو « 1094/7 يناثملاو داحآلا  » 770/1١باعيتسإلاو ١/101 «

 ةباصإلاو 3175/7 ةباغلا دسأو « 995/7 ةباحصلا ةفرعمو 785/7 .

 ةدحوملا ءابلابو ةلمهملا ءاحلا مضب « بابح :ليقو « نونلاو ميجلاب -- بانجو .

 . هب ديلولا نع سنوي نع ميشه ىلا هدانسإب « 770/ ريبكلا خيراتلا يف يراخُبْلا هاور -؟

 . هب ميشه نع « "5154/4 دمحأ هاور -#

 . هب ميشه نع هيودعس ناميلس نب ديعس ىلا هدانسإب « ةفرعملا يق ميَعُن وبأ هاورو

 (« 7117/4 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف يوغبلاو « (75711) ةجام نبا هاورو

 هب ميشه ىلا مهدانسإب

 هولا



 يصح نع بخ , ينربخأ لاف « ىرخأ رم ميشُه انثدحو :دمحأ لاقو

 ١ ا
 .٠ شاخشخ نع 43

 ملسم نب ديلولا نع ©« سنوي نع ( ميشه نع « ملاس نب ليعامجإ هاور

 . ؟ حيحصلا وهو ٠ ّرحلا يبأ نب نيصخلا نع «رشب يبأ

 5 ” ثراحخلا نب ةشّرخخ - 0

 دهشو « لي ّيبلا ىلع دفو « ديّبُر نب نم « يدارملا ثراحلا ابأ نكي

 نب ةّشّرَحَم نب ةعيبر نب ثراحلا نب هللا دبع ةّشَرَخخ يبأ دج وهو « رْصم حلف | *
 . ىلعالا دبع نب سنوي نب ديعس وبأ يل ُهلاق « ثراحلا

 « حلاص نب نامثع نب ىيي انثدح :لاق « عماج نب ميهاربإ نب دمحأ انريخأ

 :حا يبأ انثدح :لاق

 . هب ميشه نع « مجعملا يف يوغبلاو ءما/وو , 8948/4 دمحأ هاور ١-

 ميَعُن وبأ :هقيرط نم هاورو . هب ميشه نع عناصلا ملاس نب ليعامسإ نع مصاع يبأ نبا هاور 31
 ْ . ةفرعملا ف
 هنأ ودبيو «رشب وبأ ديلولا :باوصلاو « أطخ وهو « ملسم نب ديلولا :داحآلا ف ءاج :ةظوحلم

 . ققحملا هيع هبني مل و « ةفرعملا ف اذكه هاور ميعُت ابأ نأل ( ميدق أطخ 31

 , و9/9 ةباحصلا ةفرعمو « 757/9 يوَعّبلل ةباحصلا مجعمو « 77/7 يناثملاو داحآلا -#
 . 777/7 ةباصإلاو « 7//١١1 ةباغلا دسأو « 448/7 باعيتسإلاو

 امنيب «٠ يبراحلا رحلا نب ةشرخ نيبو « يدارملا ثراحلا نب ةشرخ نيب هريغو يراخبلا قرف دقو
 . نانثا امفأ رهاظلاو :ريثألا نبا لاق « امهنيب هَدْنُم نبا عمج

: 

 هى”



 ( 26 ّيبلا بحاص ثراحلا نب َةْشَرَخَع نع

 ! :6 هللا َلَوُسَر لاق « ةناكم اور الق ارب لقي '[ًابق] مش اذإ

 . " ُهَعَم مُكبيصُق َُطْحّسلا لِ اَموُلْطَم لَمْ نأ لع

 نب دّمحُم متاح وبأ انثدح :لاق ورمع وبأ ميهاربإ نب دّمحُم نب دمحأ انريخأ

 ءريمح ب دمحم انئدح :لاق « حْوَر نب عيبّرلا انثدح :لاق « يزاّرلا سيردإ

 :لوقي ةْشّرَع تعمس :لاق « ؟ريثك ابأ تعمس :لاق « نالجع نب تباث نع

ف ٌمئاّتلا « نتف يدْعَب ُنوُكَتَس :لوقي كك هللا لوسر تعبت
 نم ٌرَِيَح اهي

 ل .-

 ١م

 * نايل

 هجام نباو يراخبلا هل ىور « ةقث وهو « رصم ليزن « ينارحلا

 ثيدحلا جيرخت رداصم نم هتكردتسا « لصألا نم طقس نيتفوقعملا نيبام -؟

 2 5١18/4 يناريبطلاو «. 1/5 راتسألا فشك يف امك « رازبلاو ؛ 4 دمحأ هاور -#م

 . هب ةعي نب هللا دبع ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميت وبأو

 حرخلاا يف متاح يبأ نباو « 8 ريبكلا خيراتلا يف يراخببلا هركذ « يبراخملا ريثك وبأ وه - 4

 . هلاح نع اتكسو « 9/.*8 ليدعتلاو

 « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو « ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو «١٠1و ءل./4 دمحأ هاور -ه

 هب يصمحلا ريمح نب دّمحُم ىلا مهدانسإب

 ميَعُت وبأو ٠ مجعملا يف يوغبلاو ؛. 805/17 يلصوملا ىلعي ربأو : داحألا يف مصاع نأ نبا هاو

 . هب تالجع نب تباث ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف

 كوز



 نسحلا نب دمحم انثدح :لاق « رص ٍناَذمْهلا دمحأ نب هللا دبع انربخأو

 :لاق « ديعس نب نامثع انثدح :لاق « يّرَعلا ورمع نب دّمحُم انثدح :لاق «

 :لاق « ريثك ابأ تعمس :لاق « نالجَعلا نب تباث نع « رحاهم نب دّمحُم انثدح

 َنم دي اهيف مالا « نتف يدعَب نوُكَكَس :لوقي و هللا لوُسَر ُتعمَس
 الأ « يعاّسلا نم ريح اهيف مئاقلاو « مئاَقلا نم ٌرْيخ اهيف ُسلاَلاو « ناظقتيلا

 ىّتح عجطْضتيل ٌمُث ٠ ركن ىّح َُبِرْضَْلَف ةاَفّص ىلا هفئّسب ٍشْسْيْلَف هيلع تْنأ ْنَمف

 " يراصنألا دلاخ نب ماذخ -48

 نع قاحسإ نبا هبسن « ءاسْنَح دلاو « جرّرحلا نب فوع نب ورّْمَع نب نم
 . بئاّسلا نب جاجح

 . ديزي انبا نمحرلا دبع و «٠ عّمَجُم :هنع ىور
 اتدح :الاق , دمحم نب ليعامسإو ( دايز نب دمحم نب دمحأ انريخأ

 انثدح :لاق « نوراه نب ديزي انثدح :لاق « يطساولا كلملا دبع نب دّمحُم

 ديزي انبا نمحرلا دبع و عّمَجُم نأ « دّمحُم نب مساقلا نع « ديعس نب ىي

 نب دّمحُم ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُ وبأو « 5١8/4 ريبكلا مجعملا يف يتاربطلا هاور ١-

 . هب رجاهم

 ةباصإلاو « ١١8/9 ةباغلا دسأو « 409/5 باعيتسإلاو « ٠٠٠١/5 ةباحصلا ةفرعم -؟

. 

 . ةعيدو نب ماذح :هعسا يف ليقو



 لوُسَر ْتَنَأَف « اهيبأ حاكن تَهركف هل اَنَببا مكن اماذخ ىعُدُي الُجَر نأ

 2 1 2 سم ل سا هلأ 000000 مس نإ

 رذنملا دبع نب ةبابل ابأ تحورتو , اهيبأ حاكن دَرف , هل كلذ تركذف ٌهي هللا

١ 

 عّمَجُم نع ( مساقلا نع « كيعس نب ىيي نع « هريغو ةيواَعُم وبأ ٌهاورو

 ِهَدْحَو ' .

 دبع نع « هيبأ نع « مساقلا نب نمحرلا دبع نع « هريغو ٌكلاَم ُهاورو

 . " عّمَجُمو نمحرلا

 :لاق « ريّبُح نب عفان نع « ثريَوُخلا يأ نع « يروثلا هاورو

 . ثيدحلا َرَكَذَه « ةّهراك يهو اهوبأ اهَجَّوَرَف « ماذخ ُتنب ُءاَسْنَح ْتَمْيَ

 « يروُدلا دّمحُم نب سابع انئدح :لاق دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 نب بوقعي نع « شاّيع نب ركب وبأ انثدح :لاق « سنوي نب دمحأ انثدح :لاق

 :لاق « سابع نبا نع « ءاطع نع « ءاطع

 1 د دورس 0 07 8 7 020 00 ع 7 م

 كلذ تركذف « هلو يبلا تنأف ( ةّهراك يهو ُهنَتْبا ؛ةعبَر مأ ٌماذح جوز

 نب ديزي ىلا مهدانسإب « )5١90( يمرادلاو 2 778/5 دمحأو 18(2) ةجام نبا هاور ١-

 . هب لوراه

 . هب ريرضلا مزاخ نب دّمحُم ةيواعم يبأ نع 2 778/5 دمحأ هاور - 9

 يراحخُبلا :هقيرط نم هاورو . هب مساقلا نب نمحرلا دبع نع « 076/7 أطوملا يف كلام هاور -#

 :رظنيو ٠ مهريغو 2« 5758/5 دمحأو 2 85/5 يئاسنلاو )5٠1١١(« دواد وبأو ء(ه١مز

 . ”ا/.0/4 4 ةققحملا ةعبطلا دمحأ دنسم

 . ٠١7/4 ةباصإلا يف رجح نبا ظفاحلا كلذ حجر امك « ماذخ نب ءاسنخ ةينك يهو -4

 ه*؟و:



 2 هما 8 20

 وبأ اهجورَتف « اَهِحَوَز نم اهعرتف « هل
 . بوقعي نع ٌبيرَغ ثيدح اذه

3 

 : ِناَعّصلا قاحسإ نب دّمحُم انثدح :لاق « بوقعي نب دّمحُم انربخأ
 انثدح :لاق « دعس نب ميهاربإ نب بوقعي انثدح :لاق « ةمثيخ وبأ انثدح :لاق

 :ةبابل يأ نع « بئاّسلا نب جاجحلا ٍئثدح :لاق « قاحسإ نبا نع ( يبأ

 ينأ َلبَق ٍلُحَر دنع سناك دلاتح نب مادخ تنب َءاسْنَ بئاسا م هند نأ

 بطخت نأ الإ ْتَبَأَف  الُحَر دلاخ نب ماّدخ اهوبأ اهَّحّرَرف «هنم ْتَمْيَأَف :َةباَب

 + اهرثأب لوأ يه :لاقفا « 35 ينل لا اتت ر ذنملا دبع نب َةباَبَل يبأ ىلا
432 
 1 " بابل يبأ نب بئاسلا تدّلَوف : َةَباَبَل يبأب تح تجوز

 . هجولا اذه نم الإ ُفرعُيال : ٌبيرغ ثيدح اذه

 ٠" دوسأ نب يعاّرخ ” .

 نم هاورو .هي يناسارخلا ءاطع نع جيرج نبا نع ١48/6 فّنصملا ل قازرلا دبع هاور ١-
 نع جيرح نبا ىلا هدانسإب 2« ١79/10 طسوألا مجعملا يف يناربطلا هاورو . "5 دمحأ :هقيرط

 نبا نم عمسي مل يناسارخلا ءاطعو « ءاطع نب بوقعي فعضل « فيعض ثيدحلاو . هب ءاطع
 . سابع 5

 لوقي امك فيعض دانسا اذهو . هب ميهاربإ نب بوقعي نع كوم ؟م/5 دمحأ هاور -؟

 همالك رظناف ( قاحسإ نب با ىلع فالتخالا ببسب 4 دمحأ دنسم نم ةديددلا ةعبطلا ققحم

 . تكئش نا

 كانه هرظناف « )١١( مقرب « يعازخ نب دوسألا يف هركذ مدقت -"*

 مهعمو



 انثدح :الاق « رهزألا نب دَّمحُم نب دَّمحُمو « ناميلس نب ةمثيخ انربخأ

 دبع نع « يرهُرلا نع ء رمعم نع « قازرلا دبع نع « ميهاربإ نب قاحسإ

 :كلام نب ٍبْعَك نب نمحرلا

 هللا دبع [١: قيقحلا يبأ نبا مالَّس لتق يف لي يبنلا اونذأتسا نيذلا] طْمَّرلا نأ

 نب دوعسمو « سيئا نب هللا كبعو « ةملّس يب ُدَحَأ مْوَقلا ريمأ وهو كيتع نب

 - مه ٌفيلح « ملسأ نب نم لجر- دوسأ نب يعاّرُمحو « ةدانق وبأو « ناس

 " ةأرما الو ًاديلو اولتقتال :مهلل لَك يببلا لاقف «رخآ ّلجرو

 . لسرُم ( ّيرهُزلا نع ةعامج ٌةاور اذكه

 ١#" ثراحلا وبأ جرّزللا ”

 ٌرَظَن هئيدَح دانسإ يفو «لوهجب .
 ديعس نب يلع انثدح :لاق « ئيدملا قاحسإ نب دمحأ نب دّمحُم انربخأ

 « :لاق « نابأ نب ليعامسإ انثدح :لاق ( فألعلا بهو نب قاحسإ انثدح :لاق

 ثراحلا تعمس :لاق « هيبأ نع (دّمحُم نب رفعج نع « ؟رمش نب ورمع انثدح

 :يبأ يثدح :لوقي جرزخلا نب

 ١- ةباحصلا ةفرعم نم اهتكر دتساو « لصألا نم تطقس ةدايزلا هذه .

 يف ميَعن وبأ :هقيرط نم هاورو . الوطم هب رمعم نع 107/0 فّدصملا يف قازرلا دبع هاور -؟

 ةفرعملا ٠7/7

 - ةباحصلا ةفرعمو « 701/4 يناثملاو داحآلا 7/٠٠١ «٠ ةباصإلاو « 17/1 ةباغلا دسأو

 اا .

 - ايضفار ناكو «دحاو ريغ بذكلاب همهتاو « ثيدحلا كورتم وهو « ٍقوكلا يفعجلا وه
 نازيملا ناسل :رظني «ايلاغ 755/5 .

 همك



 ءرامسلألا نم ل أذ دنع شل ا لف لو نا تش

 اي :تأؤملا ُكْلَم ُهل )0 نمؤُم ُهّنإف يجحاّصب َقفّرا « تملا َكْلَماَي :لاقف

 0 ( ٌقِيِفَ نمؤُم لكب ين « اني رَقَو سفن بط (دّمحُم

 ١

 " ريخلا وبأ شيشفُخ 1 ١"
 . ناَدْعَم ةمساو « شيشفح :ليقو

 نربحخأ :لاق « مدآ نب ىيي انثدح :لاق ءرّشب نب ناّيح انثدح :لاق ع ريشب

 #8 0 5 8 .٠
 :لاق , يدنكلا شيشفخلا انثدح :لاق « هيبأ ٠ رع « يح ن ب حلاص نب ب يلع

- 
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 ال « ةّناّنك نب رم ْدَنلا ونب ْنَحَن :لاق ؟ هللا لوُسَراَي نم ت تنأ :و ّيبلل تلق

 يف يناربطلاو 2 707/١ راتسألا فشك يف امك « رازبلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور ١-

 نب ليعامسإ ىلا مهدانسإب ٠ ١7ص ناجرج خيرات يف يمهسلا ةزمحو « 770/4 ريبكلا مجعملا

 . هب نابأ

 كورتم رمش :لاقو « عناق نباو « زئانجلا يف نيهاش نبا ىلا ةباصإلا يف هتبسن رجح نبا ظفاحلا دازو
 . ثيدحلا

 ء*#مغه/١ ةباغلادسأو « 450/9 باعيتسإلاو 2 4١٠٠و « 559/5 ةباحصلا ةفرعم -؟

 . 9مم/6و 2, 491/١ ةباصإلاو ءكو./لاو

 ذأ هناو « ةدنك نم دترا نميف ّدترا شيشفجلا نأ ركذ ةّبش نب رمع نأ رحح نبا ظفاحلا ركذو
 مهفأل « ةلسرم هنع ىور نم لك ةياورو « هل ةبحص الف كلذ حص نإف « اربص لتق هنأو « اريسأ
 . نامزلا كلذ اوكردي مل

 ه1



 . 'اَنيبأ نم ىفَتْتَت الو « اَنّمَأ اوفقت

 هوحن سيق نب ثعشألا نع « مصيلا نب ملسم نع « ةحلط نب ليقع هاور

 نع « يدادْعَبلا لضفلا نب ماسب قيرط نم 2 ١١74/17 دادغب خيرات يف يدادْعَبلا بيطخلا هاور-١

 . هب رشب نب نايح

 نب نسحلا ىلا هدانسإب « 5860/٠ ريبكلا مجعملا يفو ء« 05 ريغصلا مجعملا يف يناربطلا هاور

 هب شيشفحلا نع هيبأ نع يح نب حلاص
 نأ يحلا نم خيش ٍنئدح :لاق « حلاص نب نسحلا قيرط نم ع 7/7 ةفرعملا يف ميعُت وبأ هاورو

 .هركذف . و يبلا ىتأ شيشفجلا :هل لاقي ( ةدنك نم الحر

 :لاقف ؛ كو ىنلا ىلا شيشفلا ماق :لاق ءاييسلا ني ديعس قيرط نم ٠٠04/9 قف اضيأ هور

 . لسرم اذهو ىلا .

 مصاخ يذلا وهو « ةبحص هلو « شيشفج الا ثيدحلا اذه ىوريال :ريغصلا يف يناربطلا لاقو

 هلا دَهَع َنوُرَْشَ َنيِلا نإ »:ةيآلا هذه امهيف تلزتف « ضرألا يف لي يبلا ىلا سيق نب ثعشألا

 ٠ حلاص نب نسحلا هب درفت « دانسإلا اذهب الا ىوريال 4 ًاليإق امم مهم
 :لاقو « هيبأ نع حلاص نب يلع نع مدآ نب ىيحي هاور :لاقف « ةياورلا هذه ىلا ميِعُت وبأ راشأو

 شيشفجلا انثدح

 27١١/0 دمحأو 2 77/١ ىربكلا تاقبطلا يف دعس نباو «( (55117) ةجام نبا هاور -؟

 يف ميَعُث وبأو 2« 75/١ ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « 87/١ طسوألا خيراتلا يف يراخُبلاو

 "لع نسي ليقع ىلا مهداتسإب مهلك « ١77/١ ةوبنلا لئالد يف يقهيبلاو « 787/١ ةفرعملا

 . نسح هدانساو « هب مصيملا نب ملسم نع يملسلا

 نم 2« 51/١ تاقيطلا يف دعس نباو « 74/١١ فّصملا يف قازرلا دبع هاور « لسرم دهاش هلو

 . حيحص لسرم وهو « يرهزلا ثيدح
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 ١ يِمّلَّسلا قاّبرخ لم م» ا

 ش . نيَدَيَلا وُذ هنأ :لاقيو

 . هريغو نيَّصَح نب نارمع :هنع ىور

 حلاص نب دّمحُم نب ميهاربإو « ملذَح نب بويأ نب ناميلس نب دمحأ انربخأ

 دمحُم انثدح :لاق « ورمع نب نمحرلا دبع ةعرز وبأ انثدح :الاق « يرطُنقلا

 :قابرخ نع « نيريس نبا نع « ةداتق نع « ريشب نب ديعس نع « راكب نب
 :قابرخ هل لاقف ٠ نيتك يف مَلسَ  ريظلا ىلص و هللا لوُسَر نأ

 ؛ ةالّصلا ترق الو ُتسْكَكَشاَم :لاق ؟ ةالّصلا ترّمَق ْمأ ؛ هللا بلاي تككشأ

 َث ( ِنْيَئَعكَر ىَلصَف ٠ ( مَعَ :اولاق ؟ | ِنْيَدَيلا وذ َقَدّصَأ :هللط هللا لوُسَر لاق مّن

 ” يا 7 2 70 3 ةممه سا ساس

 . كلذ وحن وأ « َملّس مث ( ٌسلاَج وهو ِنْيئدْحَّس َدَجَس مث ٠ مَآَس

 بلهملا يبأ نع « ةّبالق يبأ نع « ءاَذَحلا دلاخ نع « ديز نب دامح هاور

 :نيصخ نب نارمع نع «

 « هيف سيل امم هفذق اذا انالف نالف افق :لاقي « اهفذقن الو اهمهتنال يأ ( انمأ وفقنال) :هلوق نئيعمو

 . 90/14 ةياهنلا « تاهمألا ىلا بستنو ءابآلا ىلا بسنلا هل كرتنال :هانعم ليقو

 دسأو « 401/9 باعيتسإلاو « ٠٠١4/7 ةباحصلا ةفرعمو « */٠١1 يناثملاو داحآلا ١-

 . ١478و 2 ؟ا/1/9 ةباصإلاو « 1/9١/؟ ةباغلا

 « نالجر امهنأ ىلا ناّبح نبا بهذف ؟ هريغ وه مأ نيديلا وذ وه له ٠ ملعلا لهأ فلتخا دقو

 . نيديلا يذب نيكيو « قابرخلا همسا « دحاو اممنأ ىلا مهرثكأ بهذ امنيب

 . هب ريشب نب ديعس ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور -17
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 مسا

 َركذ مث « ًانالَث تْيَلَص :ق ةاَبرخلا هل لاقف ٠  َمّلَس 2 ىَلَص هلي ىبلا نأ

 . هريغ هفلاخو 2 ” دوعسم وبأ هركذ

 انربخأ :لاق « دوعسم وبأ انثدح :لاق « ىيي نب نمح رلا دبع انربخخأ

 نع « يراصنألا ديمحلا دبع نع ( يّنَبلا نامثع نع « نايفس نع « قازّرلادبع

 ش 0 « هيبأ

 للي يبلا ةرّيخف « ٍريْغَص امُهَل نباب ءاَجف ٠ « ملْمسُ نأ هئأرما تّبأو ملأ ُهنَ

 . هيبأ ىلا بَهَدَف « هدا ّمُهْللا :لاقف ٠

 هدب هللا دبع نب رفعج نب ديمحلا دبع وه امَّنإو ءدوعسم وبأ هلاق اذكه

 * ملسأ يذلا عفارو « يراصنألا ناس نب عفار نب مكحلا'

 ١ - دواد وبأو ( (هال4) ملسم هاور )١٠١١14( © ةجحام نباو «55و 57/9 يئاسنلاو )١١١5(

 « هب ءاذحلا نارهم دلاخ ىلا مهدانسإب ع« 44.و 65"4و «ء 140/4 دمحأو

 . 385/5 ةباصإلاو ع1 49/9 ةباغلا دسأو « ٠٠٠١/9 ةباحصلا ةفرعم - 19

 . هريغو دواد يبأ مامإلا خيش « ظفاحلا مامإلا , ناهبصألا تارفلا نب دمحأ وه -#

 . رجح نباو « ريثألا نبا :فّتصملا مالك لقن - 4

 هاور « نانس نب عفار وهو « رييختلا بحاص وه هنأ نعي « ملسأ يذلا عفارو :هدنم نبا لوقو

 غ 555/9 مكاحلاو , 486/9 هدنسم يف ينايورلاو 2 455/5 دمحأو ع (8744) دواد وبأ

 هللا دبع نب رفعج نب ديمحلا دبع نع سنوي نب ىسيع ثيدح نم « 5/8 ننسلا يف يقهيبلاو

 « يبلا نامثع نم مهولا عقو دقو . عفار هدج نع « هيبأ نع « نانس نب عفار نب مكحلا نب

 . ١8/98 دمحأ مامإلا دنسم نم ةققحملا ةعبطلا رظناو
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 ١ ايه وبأ ةفيلح ممم

 2 مخ تل 27

 . دمحم هسا نميف هركذ مدقت « ةيوس وبأ وهو

 " ةفصتخ -م”م”5 ١

 نع « ”ديزي نع « ةبعش انثدح :لاق « ريرجح نب بهو انثدح :لاق « يشاقّرلا

 :لاق « < يفّتحلا هللا دبع نب ةريغملا

 2 معا هم سا ”اكل نال عم - 00 7

 ةفصخح نبا وأ «( ةفصحخ :لاقي 0 ىببلا باحصا نم لْحَر ىلا اسلاَج تنك

 0 تا علا دس ل 7 00 7 7 000 رق مل ع
 ةَسفَن كسمي يذلا ديدّشلا لك ديدّشلا نإ :لوقي هي هللا لوسر تعم :لاقف «

 . هيف ملعلا لهأ مالك ضعب ركذنسو « ديزي نب ةملس ةمجرت ف ةياورلا هذه ٍنأتسو
 ١- ةباحصلا ةفرعم 7/٠٠١ « ةباغلا دسأو 42/1  21١ةباصإلاو 53/9" .

 يدروابلاو يوغبلاو دعس نبا هركذ :رجح نبا لاق « يرقنملا ةعيبر نب يدع نب دّمحُم :همساو

 ةباحصلا يف مهريغو نكسلا نباو .
 . 580/7 ةباصإلاو 2 310//؟ ةباغلا دسأو ؛ ٠٠١0/5 ةباحصلا ةفرعم -؟

 ةفيصخ نبا وا « ريغصتلاب « ةفيصخ :لاقيو . ةلمهملا مث ةمجعملا حتفب :هلوقب رجح نبا هطبضو

 . ةتسلا ةاور نم « ةقث وهو « يدملا يدنكلا ةفيصخ نب هللا دبع نب ديزي وه -

 يفعجلا :يدادْعَبلا بيطخلل قرتفملاو قفتملا يف ءاجو « ميَعُت يبأ باتك قو 2 لصالا يف اذك - 4

 نب ديزي :هنع ىور « ةفيصخ نبا وأ ةفيصخ :هامس « ةباحصلا نم لحجر نع ثدح :لاقو )0

 . اذه ةريغملا هخيرات ف يراحُبلا ركذي مل :لاق مث « ةفيصخ



 . ' بَّضٌعلا دنع

 ١ ا " ري مم 0

 . ريع ُكبع :ليقو « هيلإ بَهَدو « يبا دْهَع يف ّمَلسأ
 :لاق « ريخ دبع نع « هيبأ نع  عْلَس نب كلملا دبع نب رِهْسسُم هاور

 ؟ اذه َكمْرَي ىلا كيلع ىنأ مك « مسجلا َنَّسَح َكارأ « ةراّمُع ابأاي :هل ُتلق

 . ةنس ةئامو نوُرشع يلع ىّنَأ « يأ نبااي :لاقف

 نب دّمحُم انثدح :لاق « يروباسُيَتلا برقعي نب دّمحُم نب دّمحُم ُهانربخأ

 دبع نب رِهّسُم نع « ديلولا نب رمع نب دّمحُم انثدح :لاق « يمَعتْملا نيسحلا

 . ”اذك كلملا

 ١- قرتفملاو قفتملا يف يدادْعَبلا بيطخلا هاور ١978/7  2هب ةبالق يبأ قيرط نم .
 يفعجلا هللا دبع نب ةورع تعمس :لاق « ةبعش قيرط نم 2« 7507/0 دمحأ هاورو ٠ نع ثدحي

 :تلق . الوطم هوحنب هركذف « بطخي هي يبلا دهش لجر نع « ةبصح نبا وا « ةبصح يبأ

 دحأ هركذي ملو ( هدجأ ملف ةفصح نبا وأ ةفصح الا تاقث هلاجر دانسا اذهو .

 . 581/9 ةباصإلاو ء ١97/9 ةباغلا دسأو 2 ٠٠١1/7 ةباحصلا ةفرعم -؟

 نأ بجعلاو :لاق « مرضخم وهو « ريخ دبع :باوصلاو « هدنم نبا هركذ :رجح نبا لاق

 . باوصلا ىلع ريخ دبع هيف ءاج ُهَدْنَم نبا هركذ يذلا ثيدحلا

 . هب كلملا دبع نب رهسم نع ىسوم نب ىيحي نع « ١74/5 ريبكلا خيراتلا يف يراخُْبلا هاور -#

 . 41/0/١5 لامكلا بيذهت يف يزملا :يراخُبلا نع هلقنو



 لادلا باب

 ١ ليلُب نب لآلب نب دواد "8

 . يراصنألا ىلْيَل وبأ ( ةَّحيَحُأ نبا :ليقو

 نب نارمع نب دّمحُم نع « ؟ يناوُلحلا ُهاَّمَس * نمح رلا دبع هنبا هنع ىور

 ٠ . هئابآ نع ُهاَرَأ « ىَلْيَل يبأ

 ( ْغياّضلا ليعامسإ نب دمحم انثدح :لاق « دايز نب دّمحُم نب دمحأ هانربخأ

 . اذهب يناَولحلا نع

 قاحسإ نب دّمحُم انثدح :لاق « يدادْعَبلا دّمحُم نب ليعامسإ انربخأ

 :ح « ٍناَعّصلا

 دمحم نب ثراحلا انثدح :لاق « رهزألا نب دّمحُم نب دّمحُم انثدحو

 :لاق « هيبأ نع ( ىَلُيل يبأ نب نمحرلا دبع نع « قابلا تباث نع

 م2 وَ 3 7 7” ره م 7 ترة 7 520 7 76

 نم َكب ذوغأ يّنِإ ٌمُهللا :لوقي هّتعمسف « اعوطت يلصي دي هللا لوُسَر ناك

 . " راّثلا لْهأل لْيَو ءراَثلا

ِ 
 ةباصاإلاو 4 ١ هس/؟ ةباغلا دسأو 4 5 باعيتسإلاو 34 .١٠ ةباحصلا ةفرعم - ١

 . هكر

 . يئاسنلا الإ ةتسلا ةمئألا خيش « ظفاحلا مامإلا « لالخلا دّمحُم نب يلع نب نسحلا وه -؟

 يبأ نبا ىلا مهدانسإب ءا4//41 دمحأو 2(81١؟) ٌةحام نباو « (841) دواد وبأ هاور -#

 . هب ىليل

 ه7



 : ١ يرّيمحلا زوُرُيَف نب ِمَلْيَذ - 1

 نب رُحش نب َّنَع نب دوعسم نب بانج يذ نب دعس نب عّسُي نبا وهو

 ناربحو « ناربح نب ثراحلا نب نارّمن نب لّبُح نب دعس نب بهُوم نب عشْوَه

 . ٍييَعَرلا نيَعُر نب لئاو نب ناَشّبُح :وه

 « رم َحْنق دهشو ٠ لب نب ْذاَُم ّعَم لو ّينلا ىلع َدَقَو ْنَم لّرأ وهو
 . نيَعَر :يل ةبسنو « ىلعألا دبع نب سنوي نب ديعس وبأ يب ُهلاق

 هللا دبع نب دْثرَم رّيخلا وبأو « ُهانبا هللا دبع و « ُكاَحَّمَصلا :هنع ىور

 . ' مهريغو
 دّمحُم نب هللا[دبع] انثدح :لاق « رهزألا نب دّمحُم نب دّمحُم انربخأ

 كلملا دبع انثدح :لاق ( ٍناَعْنَّصلا رمع نب دّمحُم انثدح :لاق 2« ”يرّوثتكلا

 ١- يناثملاو داحآلا ١514/0 « ةباحصلا ةفرعمو « 599/7 يوَعَّبلل ةباحصلا مجعمو ٠١١9/7 «

 ةباصإلاو « 15/7 ةباغلا دسأو « 457/7 باعيتسإلاو 587/9 .

 لزن هنأل مهيف بسن امنإو « ريمح نم سيل هنأب 077/5 ىربكلا تاقبطلا يف دعس نبا ركذو

 زوريف وه هللا دبع هنبا هنع ىور يذلا نأب ركذو « هنع هللا دبع ةياور يزملا ظفاحلا در -؟

 . هدنم نبا ماهوأ يف دودعم اذهو :لاق مث « اذهال يمليدلا

 دّمححم نب ديبع :لاقيو ( دّمحُم نب هللا دبع و ءاطخ وهو « هللا ديبع :لصألا يف -»

 ريسلاو 2707/8 باسنألا :رظنا « 584 ةنس يفوت « نميلا لهأ نم « ةقث ثدحم « يروشكلا

7 . 

 نس

3 



 يبأ نع « ةّموَتلا ىلوم حاص نع ( ' دّمحُم نب ميهاربإ نع « 'يراَمذلا

 :ةريرش

 نب ُروُرِي حلاّصلا لُحّرلا ُهَلَتَق :لاقف « يِسْنَعلا دوسألا َركذ هي ّيبلا نأ

 "ساق نم لُخَر « مليّدلا

 :لاق « ناميلس نب هللا دبع نع « ينابّيَّسلا ورمع يبأ نب ىيي ىورو
 نب ديمحلا دبع انثدح :لاق « مصاَع وبأ انثدح :لاق , راّيس نب قاحسإ انثدح

 مليد نع « رْيَخلا يبأ هللا دبع نب دْئْرَم نع « بيبَح يبأ نب ب ديزي نع « رفعح

 :لاقف « لو هللا لوُسَر لأس هنأ

 هيلع يلا لاقف «٠ « حّمقلا نم باّرشب نعت اّنِإو ؛ ةَدِراَ ضرأب ان

 . © ُةوُبَرْصَت الف :لاق « مَعَ :لاق ؟ ٌركْسيَأ :مالسلا

 ١ - يئاسنلاو دواد وبأ هل ىور ( قودص وهو 2 يرامذلا نمحرلا دبع نب كلملا دبع وه .

  -1ةجام نبا هل ىور 2« ثيدحلا كورتم وهو  يملسألا ىيحي يبأ نبا وه .

 - تتأو « هلتقب سانلا ذخأف « توملا ضرم ضيرم وهو « ءامسلا نم ِهلي يبلا هب ربحأ ام اذه

 روكذملا سيلو « يمليدلا زوريف وه هلتق يذلا نكل , لص هتافو دعب هلتقب ةنيدملا ىلا ةراشبلا (

 نم االك نأ هيف مهولا ببس ناكو :هلوقب ُهَدْنُم نبا هيف عقو يذلا مهولا ببس رجح نبا نيبو

 نإو ناثيدحلاف :لاق مث « نيثيدحلا ركذ مث « ةبرشألا نع لأس يريمحلا مليدو يمليدلا زوريف

 ىتا امنإو « نيفلتخم نيعون نع نافلتخم نالاؤس امهف « ةبرشألاب قلعتي اميف امفوك يف اكرتشا

 يمليدلا امأو :لاق مث . هدارم ملعي ملف « ةبرشألا يف ثيدح هل :لاقف « رصتخا نم ىلع مهولا
 دوسألا لتق يذلا وهو «زوريف همساو « نييماشلا يف هثيدحف هللا دبع هدلو هنع ىور يذلا

 يسنعلا .

 . هب دلخم نب كاحضلا مصاع يبأ نع « )5٠١( ةبرشألا باتك يفو « /75١ دمحأ هاور -4

 هؤه



 ديزي نع « 'ساّبع نب شاّيعو « ةعيهل نباو « ١'قاحسإ نب دّمحُم هاور

 . اذه نم ّمتأ

 « جّرفلا نب دمحأ ةبتع وبأ انثدح :لاق « يصمحلا ديزي نب ديعس انربخأ

 نع « يناّبيَسلا ورمع يبأ نب ىجي انثدح :لاق « ةعيبر نب ةرمَض انثدح :لاق

 :لاق « هيبأ نع « يمليّدلا نب هللا دبع

 « هللا لوُسَراي :انلقق « باَّذَكلا يسْنَعلا دوسألا سأرب لَو ّيببلا ىلع انمدق

 َلوُسَراي اَنْلُق :لاق « هلوُسَرو هللا ىلا :لاق ؟ ُنْحَن نم ىلإف «٠ ُنْحَن َْم تملع ذق
- 

- 

 اًمف « هللا َلوُسَراَي :اولاق « اَهوُبْيَر :لاق ؟ اهب ٌمَنْصَن اَمَف ًاَباتغأ انَل ْنِإ « هللا
 0 و 0 2 0 2 07 م را راع

 ىلع هوذبلاو ( مكئاشع ىلع ةوبرشاو مكئادغ ىلع هوذبنا :لاق ؟ بيبزلاب عنصَن

 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « )5١9( ةبرشألا باتك يف دمحأو « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاورو

 . هب ديزي نع رفعح نب ديمحلا دبع قيرط نم ا

 دمحأو © 409/7 فّنصملا يفو « 79/7 دنسملا يف ةبيش يبأ نباو « (9»548 دواد وبأ هاور ١-

 يف ميَعُت وبأو « 771/5 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو ( داحآلا يف مصاع يبأ نباو « 0/4

 . هب قاحسإ نب دَّمحُم ىلا مهدانسإب « 577/8 ننسلا يف يقهيبلاو « ةفرعملا

 نب هللا دبع ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو « 77/8/54 ريبكلا مجعملا يف ناربطلا هاور -؟

 . هب يابتقلا سابع نب شايع ىلاو ةعيمل

 ه5



 - 0 0 3 2 .ُ 27 3 3 .ُ م 5
 هنإف « ١ناتّشلا يف اوذبلاو للقلا يف هوذِبشَت الو ( مكئادغ ىلع هوبرشاو مكئاشع

 . " الخ راض هرصَع ْنَع َرْخَأَت نإ

 ع 8 . ع و 7 . وه 50007 1

 ؛أ نب ىحي ةعرز يبأ نع « " دابع نع « يقوسّرألا عفان نب ايركز هاورو
 :لاق ١ يمليّدلا زوريف نع « رسب نب هللا دبع نع « ورمع

 2 ريا مَ 7-2 4 0 0 ب 17 مارس 5 1
 « بنعلاب عئصت امف ( رمخلا هللا مرح دق ( هللا لوُسَراَي :تلق

- - 
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 « ذحاولا دبع نب ديبع انثدح :لاق « يراخُبلا دماح يبأ نب دمحم انربخأ

 رّيخلا يبأ نع « ةّورف يبأ نب قاحسإ نع « ؛ِبْرَح نب [مالسلا دبع] انثدح :لاق

 :لاق « يملْيَدلا نع ( تيَعَرلا شارح يبأ نع 3

 ملاعم :رظني « اهريغو مدألا نم ةيقسألا يهو « نش عمج « نانشلاو « رابكلا رارحلا :للقلا ١-

 ا . ٠١/4 يباطخلل ننسلا

 دمحأو 2175/8 ىربكلا ننسلا فو 2« 777/8 يئاسنلاو « )707١( دواد وبأ هاور -؟

 راثآلا ناعم حرش يف يواحطلاو « 70/١7 ىلعي وبأو + )75١١5( يمرادلاو ؛ 4

 . هب يابيسلا ورمع يبأ نب ىيي ىلا مهدانسإب ٠ 5379/1 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو ؛« 14

 ةرمض نع دّمحُم نب ىسيع نع « طقف دوسألا سأر لمح ةصق 51/8 ىربكلا يف يئاسنلا ىورو
 . هب

 وبأ هل ىور «دباع تبث ةقث وهو « صاوخلا ةبتع وبأ ٍثوسرألا يلمرلا دابع نب دابع وه -1
 . دواد

 ةياور هب تءاج امك « هتبثأ ام باوصلاو « أطخ وهو «٠ برح نب ايركز :لصألا يف ءاج -4

 برح نب مالسلا دبع امأ « لاجرلا بتك يف برح نب ايركزل دوجوالو « يناربطلاو ةحام نبا

 . ةورف يبأ نبا نع يوري نمم وهو « اهريغو ةتسلا بتكلا يف هئيدح « نيروهشملا ةمئالا دحأ رهف



 مار عت ه

 ١ تش اَمُهُيأ َقْلط :لاقف -“ لل بلا تيتأف « ناتْعا يدنعو ُتْملْسأ

 يمليدلا زوريف نب كاحضلا نع ( ٍناَشْيَْلا بهو يبأ نع « ةعيهّل نبا هاور

 . ' اذهب هيبأ نع 3

 رصحب اً ويش تعمم اذك « ليبحرش نب ديّبُع :همسا اذه ٍناَشْيخلا بهو وبأ
 باوّصلاو « ”[عشوه لا] نب مُلْيَد :نيعم نب ىييو لبنح نب دمحأ ُهاّممو « لوقت

 ؟ رصم ّلهأ هلاقام

 مالسلا دبع ىلا امهدانسإب « 775/١ ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « )١950( ٌةجام نبا هاور ١-

 . هب ةورف يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع يئالملا برح نب

 حرش يف يواحطلاو « 755/4 دمحأو ع(١901١) دحام نباو « )١١79( يذمرتلا هاور -؟

 « 777/9 ننسلا يف ييطقرادلاو « 77/8/١4 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو « 700/ راثآلا ناعم

 . هب ةعيط نب هللا دبع ىلا مهدانسإب

 يذمرتلاو 2 (11547) دواد وبا هاور « هب بهو يبأ نع بيبح يبأ نب ديزي ةعيهل نبا عباتو

 ناّبح نباو ع 44/١ ءافعضلا يف يليقعلاو «٠ ؟4/ ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلاو )١١0(«

 . ١814/17 ننسلا يف يقهيبلاو 2« 379/14 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « 8

 . رظن هدانسا يف :يراخُبلا لاقو

 باوصلاو « أطخخ وهو « واولا حتفو ءاملا مضب خسانلا هطبضو « عشيوملا :لصألا يف ءاج -*

 يف نيعم نب ىيجي مامإلا لوقو « (10) هل مرثألا تالاؤس يف دمحأ مامإلا لوق رظناو « هتبثأ ام

 . 7 545/ ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هنع هلقنو « (77) يرودلا ةياور نم خيراتلا

 نبا لاق مث . سنوي نبا نع ةباصإلا يف رجح نباو « 596/84 لامكلا بيذهت يف يزملا هلقن -4

 . ريرحتلا ةياغ وهو :رجح

 ه4



 . مالسلا هيلع ليرُبحب هبشي ناك

 نب ديزي نب دلاخو « داّدش نب هللا دبع و « يبعشلا رماع :هنع ىور

 . يِبلكلا روصنمو « ةيواعم

 نب رفعج نب ىجحي انثدح :لاق 2 فسوي نب بوقعي نب دّمحُم انربخأ
 ليسُح نبا وهو « رمع انثدح :لاق « ديبع نب دّمحُم انثدح :لاق « ناقربرلا

 ة « يِلَكلا ةيحد نع « يِْمّشلا نع ع ؟ةفيذُح نب

 ؟ َهَلْكَب كلذ جَيَف سرق ىلع ًارامح كل لمخأ آلآ هللا َلوُسَراَي :تلق

 ”نولقْعي ال َنيذلا كلذ َلَعفَي امّنِإ :لاقف

 . ًالوُصْوَم ديبَع نب دّمحُم هاور اذكه

 . لسرُم « يبعشلا نع « رمع نع « هريغو سنوي نب ىسيع هاورو
 دّمحُم نب ثراحلا انثدح :لاق « رهزألا نب دّمحُم نب دمحم انربخأ

 دعس نب ثيللا انثدح :لاق « بّدؤملا دّمحُم نب سنوي انثدح :لاق « يميمّتلا

 ١- ةباحصلا ةفرعمو « 7557/7 يوَعَبلل ةباحصلا مجعم ٠١١7/9 « 2باعيتسإلاو 451/9 «

 ةباغلا دسأو ١68/5 ةباصإلاو 34/9 .

 لاقاذكو . ناتروهشم ناتغل « اهرسكو لادلا حتفب ةيحد :ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاقو

 هبتشملا حيضوت يف نيدلا رصان نبا 4/7١ .

 تافقثلا يف ناّبح نبا هركذ « ينوكلا ناميلا نب ةفيذح نب دعس نب ليسح نب رمع وه -؟

 ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا لاقو فا 47/7 ١: ةلسرم يبعشلا نع هتياور .

 *- هب يسفانطلا ديبع نب دّمحُم نع ؛ مجعملا يف يوغبلاو « 71/4 دمحأ هاور .

 نا



 روصنم نع هللا دبع نب دْنْرَم رّيخلا يبأ نع « بيبَح يبأ نب ديزي نع 3

 :ةفيلحن نب ةيحد نع « يبلكلا

 « رطفأ هل مث «٠ ذاَضَمَر ي ابق ةّيرق نم ةّيرَق ىلا هتئرق نم جرح ُل
 دع هللاو لاق هيف لاَ َتَ اَمَلَف «اورطفُي نأ َنوُرَخحآ ةركَو « سا ُهَعَم َرطفأَ

 ه٠ ُُظَأ ْتْنُكاَم ًارمأ ويلا ُْتْيَأ
7 

 ' كيلإ ينّضبقا ّمُهَللا :َكلَذ دنع لاق َّمُث « اوُماَص َنيِذّلل َكلَذ لوقي « هباَحْصأو

٠. 
 هيلع هللا لوُسَر يَدَه ْنَع اوُبْعَر اًموق نإ « ُهاَرَأ نأ - ع

 دامح نب دمحأ انثدح :لاق « رصحب يركسملا نسما ينأ نب ١ نسما انريخأ

 :يبلكلا ةفيلخت نب ةيحد نع « ةيواعم نب ديزي نب دلاخ نع

 هين 8 هلا لوُسَر طع امله ٠ لقّره ىلا لي هللا ٌَلوُسَر ُهَنَعَب نيح
02 

 هم م هعو

 ىَلَو ام امَلَف ٠ هب ُرمَتْحَ ًاقينص َكتَبحاَص طغأو , ًاصيمق اَهْيَعدَص لَعْجا :َل 2

 . ” فصُي القل ايش ُهَنْحَ ٌلَعْجَت اَهْرُم :لاقف « ُهاَعَد

 ١- ئهجلا رماع نب ةبقع وه .

  -7ةميزخخ نباو « 794/5 دمحأو ؛ 418 دواد وبأ هاور )41  » 035١حرش يف يواحطلاو

 راثآلا ناعم 7/ » 7١ننسلا يف يقهيبلاو © 774/4 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو 5711/5 «

 هب دعس نب ثيللا ىلا مهدانسإب .

 "- مكاحلا هاور ١807/4 « هب ميرم يبأ نب ديعس ىلا امهدانسإب « 5754/7 ننسلا يف يقهيبلاو .

 دواد وبأ هاورو ) » )4١١5نع ةعيمل نبا ىلا امهدانسإب « 775/4 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو

 . هب ريبحج نب ىسوم



 نع « هيبأ نع « ليهك نب ةملس نب ىيب نب ليعامسإ نب ميهاربإ هاورو

 ةفيلح نب ةيحد نع ( داحلا نب داَدّش نب هللا دبع نع ع ةملس ١[نع] (هّدَح
000 

 :لاق 34

 . " هلوأطب تيدا هكدَو_« ره ىلا باقكي ذي ينل يت 2 0 يا ا م < نيم ف 2
 ظ ” يراصنألا رايد ١*”"

 2 3 8 م
 . نيعم نب ىجي هامس « تباث نب يدع دح

 :لوقي نيعم نب ىيي تعمج :لوقي « يرودلا دمحم نب سابع انعم 5 - 8 2 2 0 3

 ءرصم ناكس مهو « طبقلا ىلا ةبوسنم -- ءابلا نوكسو « رسكت دقو فاقلا مضب -- ةيطبقلاو

 . قاقر ضيب بايث يهو « بايثلا هذه مهدنع فرعتو
 . نيفصن هقش يأ « فصنلا :عدصلاو

 2« 54154/4 برعلا ناسل :رظني « رخآلا مسقلا اهطعأ دارملاو « بوثلا نم ةعطقلا :فينصلاو

 . 4417/١5 دواد يبأ لح يف دوهجملا لذبو ء”١١51و

 ١- لصألا نم تطقس دقو « ميعُت يبأل ةباحصلا ةفرعم نم ةدايز نيتفوقعملا نيبام .

 . هب ىجحي نب ليعامسإ نب ميهاربإ نع نايفس نب نسحلا ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ِميَعُت وبأ هاور -؟

 وبأو « 578/5 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو ع 1١7/7 راتسألا فشك يف امك « رازبلا هاورو

 هب هيبأ نع ليهك نب ةملس نب ىيي نع ينامحلا ديمحلا دبع نب ىيحي ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف مَع
 . ثيدحلا كورتم ةملس نب ىحيو .

 2« 457/9 باعيتساإلاو « 117١٠/؟ ةباحصلا ةفرعمو « 7914/7 يرَعَبلل ةباحصلا مجعم -“

 ْ . "96/7 ةباصإلاو ء 155/7 ةباغلا دسأو

 ههأا



 ل
 هدجو :ىبجحي لاق ( هلي بلا نع ( هَّذَج نع « هيبأ نع 2 تباث نب يدع

 ١ رانيد همسا ء اذكه وه :لاقف « ىِحَي ىلع انأ هتدّدَرَف :ساّبع لاق . رايد همسا

 نب ىحي نب دمحأ انثدح :لاق « سيْنَتب بيصخلا يبأ نب دحاولا دبع انربخأ

 :ح ( ليمح نب مئيهلا انثدح :لاق « يروُصلا ديزي

 ١ ميعن وبأ انثدح :لاق « مزاح نب دمحأ انثدح :لاق « ةمثيخ انربخأو

 « تباث نب يدع نع « ؟ريَمَع نب نامثع نع « هللا دبع نب كيرش انثدح :الاق

 :هّذج نع « هيبأ نع

 « ُساَعّلاو « ُساَطُعلاو « ُفاَعُرلاو « ءْىَقلا :لاق « خي ّيبلا نع

 . ” ناطّيَشلا نم « ةالّصلا يف ُبئاَنّتلاو « ّضْيَْلاَو

 انثدح :لاق « مزاح نب دمحأ انثدح :الاق ( يلع نب دّمحُمو ةمثيخ انربخأ

 :ح ( يديعّسلا نامثع نب ديعس

 يروّصلا ىيي نب دمحأ انثدح :لاق « بيصخلا يبأ نب دحاولا دبع انثدحو

 ( ريمع نب نامثع نع « كيرش انثدح :الاق ( ليمَحج نب مثيلا انثدح :لاق 2

 :هّدج نع « هيبأ نع 2 تباث نب يدع نع

 ١- يرودلا ةياور نم « نيعم نب ىحيل خيراتلا .

 باحصأ هل ىور « هثيدح فعض ىلع اوعمجأ نمم وهو « ٍيقوكلا يلجبلا ناظقيلا وبأ وه -؟

 يئاسنلا الا ننسلا .

 #- نامثع ىلا مهدانسإب « مجعملا يف يوغبلاو 2« (4759) ةحام نباو « (70/4/8) يذمرتلا هاور

 هدانسإ حصيال ءيقلا يف هثيدح :باعيتسالا يق ربلا دبع نبا لاقو .

 هم”



 : َالّصلا ٌعَدُت :ةّضاَحتْسملا يف لاق كي ّيبنلا نأ

 . ١ يلصُمو مومو « ةالَص ٍلُكل ًاضوكو
 ١ " يمَمدَلا ديعس نب نيكُذ "7 ل

 . ينّرملا :لاَقُيو

 . ةفوكلا لهأ ف ُهدادع ( مْزاَح يبأ نب , سيق :هنع ىور

 :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق , دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 :ح « ةيواعم وبأ انثدح

 هللا دبع نب ميهاربإ انثدح :لاق « صفح نب رمع نب دمحم اانثدحو

 نع  دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع اعيمج « ديبع نب ىَّلْعَي انثدح :لاق ( يحّمُجلا

 :لاق « يّرملا ديعس نب نيكُد نع « مزاح يبأ نب سيق
 ركذ مث « َماَعطلا لأسَت " [ةئاّمْعيَرأو اًبكار َنيِعَبرأ لو هللا لوُسَر انين هس ه4 م 2.عو ار 2 ًَء وه

 ع (794) يمرادلاو 2« (57) ٌهجام نباو « )١55( يذمرتلاو « (559) دواد وبأ هاور ١-
 ءةفرعملا يف ميَعُب وبأو 2٠١/١ راثآلا ناعم حرش يف يواحطلاو « مجعملا يف يوغبلاو
 . هب يعخنلا هللا دبع نب كيرش ىلا مهدانسإب

 . هنوفعضي ةضاحتسملا يف هثيدح :باعيتسالا يف ربلا دبع نبا لاقو

 « 1١١/9 ةباحصلا ةفرعمو « 590/١ يوَمَبلل ةباحصلا مجعمو « 540/5 يناثملاو داحآلا -
 . 28/9 ةباصإلاو 2151/5 ةباغلا دسأو « 457/5 باعيتسإلاو
 . رداصملا يف ءاج امل فلاخم « أطخ وهو « ةئامعبرأ وا :لصألا يف -

 . هب يسفانطلا ديبع نب ىلعي نع 14 دمحسأ هاور - 4

 هم“



 ىلا لل
 دل 2 5 1 7 وو هر 2 هل

 ( ةعاّمحو ةدئاز يبأ نباو « ةيواَعم نب ناورَمو ؛ ناميلس نب ٌرمَتْعُم هاور

 . ' ليعامسإ نع

 5 ' يابيَشلا باّسّنلا ةلّظْنَح نب لَمْعَد -" 4#

 ع 03 - 2 وَ وسمو هم .

 مايا ىلا شاع 3 يلهذلا يسودسلا وهو « كابيش نب ورمع يب نم

١ 0 

 اى منذ
3 

52007 
 . نيريس نب دمحمو « نسحلا :هنع ىور

 « لفغَد ىلا ْثَعَب ةيواَعُم نأ « ةديّرب نب هللا دبع نع « لاله وبأ ىور

 ةبحص هل لفغَد :لبنَح نب دمحأل تلق :يناجّروحلا بوقعي نب ميهاربإ لاق

 ( داحآلا يف مصاع يبأ نباو 2174/4 دمحأو ع (891) يديمحلاو « (017) دواد وبأ هاورو

 دلاخخ يبأ نب ليعامسإ ىلا مهدانسإب « 5748/4 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو ا ناّبح نباو

 . هب

 ١- ةفرعملا يف ميَعُت وبأو « مجعملا يف يوغبلا هاور .

 « ١١١8/5 ةباحصلا ةفرعمو « 5917/7 يرَعَبلل ةباحصلا مجعمو « ؟917/ ناثملاو داحآلا -؟

 000 ةباصإلاو © 110/7 ةباغلا دسأو ع 7/9 باعيتسإلاو

 لهذ نب نابيش انبا ورمعو سودس نأل «مهو وهو « ميَعُت وبأ هعباتو ْهَدْنم نبا لاق اذك -»

 نابيش نب ورمع نب نم هوبأ ةلظنحو « ورمع نب نم ايسودس نوكي نأ عمتجي فيكف « ناوخأ

 . ةباغلا دسأ يف ريثألا نبا هلاق « سودس نب نم ال

 « 515/4 :ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو «مجعملا يف يوغبلا و « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور -4

 . هب يبسارلا ميلس نب دّمحُم لاله يبأ ىلا مهدانسإب « 79١ ص ننسلا ىلا لخدملا يف يقهيبلاو

 هه



 . ١ ىرأ ام :لاق ؟

 لفغَدل ُفَرْعُي الو , لّفغَو نم ٌعاَمَس ٍنَسَحلل ُفرْعُي الو :يراحُبلا لاقو

 . " لَو ّيبلا ُكاَرْذِ

 دبع و ع دايز نب دّمحُم نب دمحأو , يدادْعَبلا دّمحُم نب ليعامسإ انربخأ

 دِّمحُم نب نمحرلا دبع انثدح :اولاق « يرّكْسَعلا دامح نب نمحرلا دبع نب هلل

 نع « ةدانق نع « يبأ انثدح :لاق « ماشه نب ذاعم انثدح :لاق « روصنم نب

 :لاق « ةلظنح نب لَمْعَد نع « نسحلا

 . * نيّتسو ٍسْمََ نبا وهو كي هللا لوُسَر يفوت
 :لاق «لَمْعَد نع « هدانسإبو

 نعل :لاقف ٠ مُهنم كلم ضِرَمَف « َناَضَمَر ٍرْهَش ٌموص ىَراَّصّنلا ىلع ناك
 حوف اًمحل لك ام ناك مث م زل :لاقف « هاف ّمَحَّرف امْحل اكأف هَدْعَب كلم ناك مث « مايأ ةَرشع نديزَيل هللا هافش 7 امم رع ةرو 4 < كسلعب ماه 2 7 7 هَ َّس مس ل 2 رع اخب عم 2

 ١- لامكلا بيذهت يف امك « هنع مرثألا ةياور ف اضيأ ءاج هتبحصل دمحأ مامإلا يفن 4/0/8 «

 ام :يناحزوجلا ةياور يف هلوق نم ةباصإلا يف ءاجام امأ « ةباصإلا يف امك « برح ةياور نو
 ملعأ هللاو 2« يعبطم أطخ وهف « يردأ .

 . ؟١١7ص لئامشلا يف يذمرتلا لاق اذكو . 554/7 ريبكلا خيراتلا :رظني -؟

 مصاع يبأ نباو «٠ (*87) لئامشلا يف يذمرتلاو 2« 555/7 ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هاور -*

 يف يوغبلاو « 85ص ديرافملا باتك فو « */١15 دنسملا يف يلصوملا ىلعي وبأو « داحآلا يف

 نب ذاعم ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو 20 5١57/5 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا

 . هب ماشه

 . حصأ اذهو « نيتسو ثالث نبا وهو ٌةِلَو يبلا يفوت :ةشئاعو ساّبع نبا لاقو :يراخُبلا لاقو



 ةثالغلا هذه عدن :لاقف « ُهَدْعَب ُكلَم َناَك من ماي

 . امْوَي نوُسْمَح تناَكَف «َلعَمَف ٠ « عيبّرلا يف انَمْوَّص لعْجَنو اًهّمتُت نأ ِماّيألا

 . ١ اعوُفرَم ماشه نب ذاعم نع « هيوُهاَر نب قاحسإ هاور

 0 'يَذُلا ةبعش وبأ ناخد - 4 4

 . مهَو هثيدح دانسإ يفو « ةبحُصالو ةيؤر هل ٌحصئال

 دّمحُم َةّيمُأ وبأ انثدح :لاق « ميهاربإ نب دّمحُم نب دمحأ ورمع وبأ انثدح

 ( يلهابلا دوعسم نب ليذُم نع « يرْصَبلا لّضَفلا نب ساّبعلا نع « ميهاربإ نب

 :لاق « هيبأ نع ( يلذُلا ناد نب ةبعش انئدح :لاق

 ىَطْعُي هب « برَعلا ملك ْنم ٌّعْجَس َرْكّشلا اذه نإ :ي هللا ُلوُسَر لاق

 . مهدات ى ملا توث بو قل مطب بو« لال
  ةماّسأ يبأ نب ثراحلا انثدح : :لاق , رهزألا نب دِّمحُم نب دّجحُت انريخأو

 نع ( يلهاَبلا دوعسم نب ليَذُه انثدح :لاق « لضفلا نب ساّبعلا انثدح :لاق

 ( ليذُه نم ٍلُحَر ْنَع ٠ « ِنَمَيلا لهأ نم لجر نع « ناَمعُد نب ةبْعُش نب دّمحُم

 * بالا وهو ءاذهي كي يلا نع « هيبأ نع

 مجعملا يفو ,:« ريبكلا مجعملا يف ناريطلاو « 554/7 ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هاور ١-

 . هب ةيوهار نب ميهاربإ نب قاحسإ ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو « 1١4/8 طسوألا

 . 777/١ ةباصإلاو غ 1١9/1 ةباغلا دسأو « 117١٠/؟ ةباحصلا ةفرعم -؟

 . ناحد وبأ مأوتلا :همسا يف لاقيو

 ةريخلا فاحتإو « 847/5 ثحابلا ةيغب يف امك « هدنسم يف ةماسأ يبأ نب ثراحلا هاور -#

 . هب قرزألا لضفلا نب ساّبعلا نع « ١47/7 ةيلاعلا بلاطملاو « ه8 4/7 ةرهملا

 هه5



 ' 6 يلا ىلوم سود -" 5

 بْرَح نب يشْحَو نع « ِناَرَخلا ناميلس نب دّمحُم ُهاور ثيدَح يف ٌركذ ُهل

 :هلج نع « هيبأ نع « يشْحَو نب
 , ةكم لبق اوُهَّحَوَت دَق ادْنُج نإ :' [ةك] وهو نامثع ىلا بنك خي ّيبلا نأ

  ءاوُللاب َكْيَدَي نيب مّدقتي نأ هنرَمأو « هللا لوسر ىلوم ًاَسْوَد كيلإ تعب قو

 . كركسع ةنّمْيَم نع ديلولا نب دلاح كيلإ تشعبو

 هيف ركذي لو « هدانسإب « برح نب يشحو نع « دلاخ نب ةقدص هاور

 . اسود

 ثراحلا نب نارمع نب ةعيبر نب ورمع نب ريزع نب ةماعد "5

 يسودّسلا

 . ةبحص هل حصتالو « يلع نب ورمع هبسن « ةداّعق ٌدلاَو

 يرصبلا لضفلا نب سابعلاو :تلق . هتاور ضعب ةلاهجل فيعض دانسا اذه :يريصوبلا لاقو

 . بدأ يف يناعمسلاو « 77 ص رعشلا باتك نم بختنم ءزج يف ميَعُت وبأ :ثراحلا قيرط نم هاورو

 1 . 740/١ ءالمتسإلاو ءالمإلا

 اا ةباصإلاو © !١17/5 ةباغلا دسأو « ٠١50/1 ةباحصلا ةفرعم ١-

 - ْهَدْنم نبا يعي - سانلا ضعب هيف مهو « سود هلي هللا لوسر يلاوم يف فرعيال :ميَعُن وبأ لاقو

 نبا هبقعتو . كِل يلا نع ىور نم ةلمج يف هركذف « ةليبق مسا وه امنإو « دبع مسا هنأ رّدقف

 . فيعض دانسإلا نكل « ميعُت وبأ هلاقام ىبأي قايسلا :هلوقب رجح

 . مَع يبأل ةباحصلا ةفرعم نم بيوصتلاو « أطخ وهو « ةكم ىلع :لصألا يف ءاج -؟

 . 549/9 ةباصإلاو « ١59/9 ةباغلا دسُأو « ١١١9/5 ةباحصلا ةفرعم -»

 هها/



 وبأ مثيهلا نب دّمحُم انثدح :لاق « يزّورملا دمحأ نب ركب انربخأ

 نب سيّبع انثدح :لاق « راطَعلا عماج نب دّمحُم انثدح :لاق « صوْخألا

 :لاق « هيبأ نع « يسوُدّسلا ةماَعد نب َةداَتَق نع 3 ١نومُيَم

 ٌظَح يهو « ضرألا يف هللا ُنْجس ىّمحلا :لوقي كي هللا لوُسر تعمس

 . ٍراّثلا نم نمؤملا

 . هيبأ نع :لاقف « عماج نب دّمحُم هاور اذكه

 " سنأ نع ةداتق نع :لاقف « سيّبَع نع « '"ىنوكذاَشلا ناميلس هاورو

 ؛ يشّرجلا مرا يبأ نب مراذ -

 « ميركلا دبع نب ىيي انثدح :لاق « ودع يراّيسلا مساقلا نب مساقلا انربخأ

 يبأ نع « يرْهفلا رِهْطُم نب ميهاربإ انثدح :لاق ء رجح نب يلع انثدح :لاق

 :لاق « هيبأ نع « مراد نب بيشألا نع «  حيلملا

 ةقبطلا ل سس أ ا لوسر لق
 مسا هاس

 ١- ةجام نبا هل ىور « ثيدحلا فيعض وهو « يرصبلا ةديبع وبأ وهو .

 . :رظني « امهريغو ىييو دمحأ همهاو « ثيدحلا كورتم وهو « يرصبلا دواد نب ناميلس وه -؟

 . ١١-1١5 5/4 ليدعتلاو حرجلا

 ' ناميلس ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو © 795/7 طسوالا مجعملا يف يناربطلا هاور -#

 هب نوكذاشلا

 ةباصإلاو «5//1651 ةباغلا دسُأو « 451/79 باعيتسالاو «غ ٠١19/7 ةباحصلا ةفرعم -4

 ا

 همم



 ةعبارلا ةقبطلاو « ةئاّمو َنيِرشع ىلل م محارثو لصاوت له ةئلاثلا ةقبطلاو « َنيِناّمْتلا

 ةقبطلاو « ةئاّمو َنّسلا ىلا راد :لاق وأ ٠ ملاطتو بادو عطا لْهَأ

 . ١ ُهَسفَت ٌوَرْما ظفح « نيتئاملا ىلا :ليقو « ٍجَرَمو جَرَه َلْهَأ ةّسماخلا

 . هع نا مضاد تع , ةملسم نب كلملا دبع هاور

 ١- سودرفلا يف يمليدلا هاور 459/7 .

 « ةباحصلا باتك يف يليعامتالاو نايفس ني نسحلا ىلا هازعو « ةباصإلا يف رجح نبا هركذو

 . فعض دانسإلا يفو :لاقو

 هنع ثدح « يلذحلا حيلملا يبأ نع ىور :رهطم نب ميهاربإ ةمجرت يف ١١١/١ نازيملا ناسل يف لاقو

 . حيحصب سيل اذهو ( . . . تاقبط سمح ىلع يما ) ثيدحب رجح نب يلع

 حربا :رظني « لطاب ثيدحلا :متاح وبأ لاقو « (405/) ةجام نبا هاور « سنأ نع دهاش هلو

 . 795/7 ليدعتلاو

 . 400/9 ةباصإلاو ع 151/9 ةباغلا دسأو « ٠١1/7 ةباحصلا ةفرعم -؟
 مل نوردت :لوقي امراع تعمس :انباحصأ ضعب ٍنئدح : هللا دبع لاق « 7١/4 دمحأ دنسم يو

 ءتقولا كلذ يف ةحلدلا يف همأ هب تعضوف « ةّكم ىلا هب اوحججدأ :لاق « ال :انلق ؟ ةحلد يمس
 . 797/١ طيسولا مجعملا :رظني « ليللاب ريسلا :ةجْلُدلاو :تلق . ةحبُذ يمسف

 ةعبرألاو يراخُببلا هل ىور « ةقث يعبات وهو « يرصبلا يميجُما يللا دلاحم نب فيرط وه -*

 ه8



 مّكلخلاو ءاَبدلا نع لي هللا َلوُسَر ىَّهَن موي ٌركذَأ :يراقغلا ُمَكَحلا يل لاق

 . َكلَذ ىلع ٌدهاش انأو « ْمَعَت :تلق :لاق ؟ َنيطقَيلاو

 نب نيسحلا انثدح :لاق « ءىرقملا بروقعي نب دّمحُم نب دمحم انربخأ

 . ١ بّيسملا انثدح :لاق « دّمحُم

 نع « ةميمت يأ نع « يمْيَتا نع « كرابملا نبا نع ةعاّمج هاورو
 ظ . ثيدحلا َرَكَذ َّمُث « يراَمغلا مَكَحلل لاق ًالُحَر نأ « سيق نب َةِحّلُد

 " ٌباوّصلا وهو « يمّيَنلا ناميلس نع « هريغو ناطقلا ىحي هاور كلذكو

 نب كلام نب ةمبَرخ نب ةظَقَي نب ةّيَمَأ نب كلام نب مرّخخَأ نب رْهذ -

 " ىصفأ نب ملسأ نب نامالّس

 . ةياور هل ُفرْعَأ الو « ةباَحّصلا يف يراخُبلا ليعامسإ نب دَّمحُم ُهركذ

 ١- هب حضاو نب بيسملا ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأ هاور .

 دمخأ هاور -؟  » 7١1/4ناميلس نب رمتعمو يدع يبأ نب دّمحُمو ناطقلا ديعس نب ىيحي نع (

 هب يميتلا ناخرط نب ناميلس نع مهتثالث .

 هب ناطقلا ديعس نب ىيحي نع ددسم نع ”794--/ ريبكلا خيراتلا يف يراخببلا هاورو .

 مكحلا ىلا ىرخأ قرط نم « 7/7 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاورو .
 ِء

 . 391/9 ةباصإلاو © ١557/9 ةباغلا دسأو « ١١79/9 ةباحصلا ةفرعم -»

 هك'



 لاذلا باب

 هل هك 8. 0

 ١ [بيلك] نب ورَمَع نب ةلَحلَح نب بيوذ -" ه٠

 - .٠ 2 2 0 ًّ ع

 هلك يبلا ندب ْبحاص « يعاّرخلا ةّصيبق وبأ

 " ساّبع نب هللا دبع :هنع ىور

 « ميهاربا نب دّمحُم نب دمحأو « فسوي نب بوقعي نب دّمحُم انربخأ
 « ءاطع نب باهولا دبع انثدح :لاق « ناقرُبَرلا نب رفعج نب ىيي انثدح :الاق

 :لاق هارأ ٠ ةمّلَس نب ناس نع « َةَداَتَق نع « ةبوُرع يبأ نب ديعس انثدح :لاق

 :سابع نبا نع
 « نذبلاب ُهَعَم ْثَعْبَي َناَك لي هللا لوُسَر نأ ُهنَدَح ةّصييق ابأ ًايَوَذ نأ

 هم وه راو سا
 اهمذ يف يف َكّلْعَت معا م , اهزرَحلاف ُهتْوَم تيشّحف ءيش اًهْنم ْبَطَع نإ :لوقيو

 . َكئقفر نم ٌّدَحَأ الو تنأ اهّمَعْطَت الو ( اهّتَحْفَص برضا من 4

 " هوحَت هدانسإب ديعس نع « امهريغو رشب نباو ١ ىلعألا دبع ةاور

 ١- ةباحصلا ةفرعمو 2« 707/9 يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو « 585/4 يناثملاو داحآلا ٠١77/7 «

 ةباصإلاو 2181/9 ةباغلا دسأو « 454/” باعيتسإلاو 477/9 .

 اطخ وهو « بعك :لصألا ف ءاجو « رداصملا هذه نم حيحصت نيتفوقعملا نيبامو .

 اضيأو « هللا دبع نب مرصأ نب [بيلك]:لاقف « بسنلا يف داز) :ةرابعلا هذه « لصألا يف -؟
 كلذلو « باتكلا لصأ ىلع تادايزلا نم امنأ حضاوو (كلام نب سنأو سابع نبا هنع ىور :لاق

 اهتفذح .

 كبسانملا هباتك يف هاور « ةبورع يبأ نب ديعس نع ىلعالا دبع نب ىلعالا دبع ثيدح ٠-
 نع يدّبَعلا رشب نب دّمحُم ثيدح امأ )١777(. ةحيحص يف ملسم هاور كلذكو .(غ١٠٠

 . 770/4 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو « مجعملا يف يوغبلاو « )7١١5( هجام نبا هاورف « ديعس



 نع « سنأ نع « ةداّنق نع « مزاح نب ريرَح نع « بْهَو ُنبا هاورو

 . ١ ٌمَهَو وهو « هوحن لك يبلا

 . " ديعس نع « ٌروهشم ثيدح اذهو

 . ديعس ثيدح وحن « ةداتق نع « رّمْعَم نع « قازّرلا دبع هاورو

 نبا نع « ةمّلَّس نب ىسوم نع « َحاّيَتلا يبأ نع « ةمّلَس نب دامح هاورو

 . " اذه نم متأ ساّبع

 نب دّمحُم انثدح :لاق « امي يِّرَعلا ثعشالا نب ساّبعلا نب يلع انربخأ“

 ناتس نع ( ةداتق نع ( رمعم نع « قازّرلا دبع انربخأ :لاق « ٍنارْهَطلا دامح

 :لاق « بيَوَذ نع « ساّبع نبا نع « َةمّلَس نب
 انيَطَع وأ ءيش امهَباَصأ نإ :لاقف ( نيتي لو هلل لوُسَر يعم تعب

 روم وه

 امُهْنم دحاو لك ٍلْعَتب برضا من « اًمهئامد يف اًمُهلاَعت ْنْغا ع امُهُرَحْناَف
 ما سا

 * َكباَحْصَأ الو تنأ اهْنم لكأتالو « َسّْنلاو امهلخو « امُهَتَحْفَص

 ١- هب بهو نب هللا دبع ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأ هاور .

 هذه ركذف :لاقف « ديعس ثيدح بيقع دازو) :قآلا قازرلا دبع ثيدح دعب لصألا يف ءاج -؟

 . باتكلا لصأ ىلع ةدئاز امنأل اهتفذح دقو « (ةرابعلا .

 ديمح نب ديزي حايتلا يبأ نع ةّيلع نبا ىلا هدانسإب « 757/7 ريبكلا خيراتلا يف يراخْبلا هاور -#

 . هب يعبضلا

 . اهدئاف مدعل « اهتفذح دقو « لاق « يبأ انربخأ :لاقف « داز :لصألا يف انه ءاج -4

 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو ٠ 577/» ريبكلا خيراتلا يف يراخبلاو 2« 5١5/4 دمحأ هاور -ه

 . هب دشار نب رمعم نع قازرلا دبع نع « 5/4

 هوك



 نب ذاعم نع « ميركلا دبع نع « ىلْيَل يبأ نباو « ٍجِيَرُج نبا هاورو'

 . ” هوجن ةملَس نب ناس نع « " ةّوْعَس

 نب ةميزم نب ثراحلا نب باَتَج نب طْرُق نب مكْعَش نب بيَوُذ 0١-

 © يربْنَعلا ميمك نب ورْمَع نب ريثَعلا نب بدْنج نب يدَع
 . انبلا نب هللا دبع نب دمحأ انربخأ :لاق « ناميلس نب ةمئيخ هبسٌنب ينربخأ

 نب بيؤذ نب حيدُر نب هللا دبع نب ريبُرلا نب دلاخ نب ءاطع انثدح :لاق «

 . ةبّسّتلا هذي هئابآ نع « متْعَش

 انثدح :لاق « انبلا نب هللا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « ةمثيخ انربخأ

 « هللا دبع هيبأ نع « ريبزلا هيبأ نع « دلاخ يبأ ئثدح :لاق « ”دلاخ نب ءاطع
 4 ع 2 ع

 :بيّؤذ هيبأ نع « حيدر هيبأ نع

 ١- اهتفذح دقو « (لاقف « هرخآ يف اضيأ دازو) :لصألا يف انهءاج .

 يبأ نبا وهف ميركلا دبع امأ . 748/8 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذ ع يبسارلا وه -؟

 قراحملا .

 *- يبأ نب ميركلا دبع نع جيرج نبا ىلا هدانسإب « 771/5 ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هاور
 هب قراحملا .

  -4ةباحصلا ةفرعم ٠١54/7 « ةباصإلاو « 187/9 ةباغلا دسأو « 155/7 باعيتسإلاو

. 1 

 رداصملا يف اهدورو مدعل + (فانم نب) :تفذح دقو « بانج نب فانم نب طرق :لصألا يف ءاجو

 ةمدقتملا ., 2

 ليدعتلاو حرا يف متاح يبأ نبا هركذ -ه / » 75١1نع حيدر هدج نع هيبأ نع ىور :لاقو

 هلاح نع تكسو «هخلا . . . بيؤذ هيبا .

 هد



 هيلع - ليعامسإ دّلو نم ًاقيتع ُديِرَأ نإ « هللا ّيبتاي :تلاق « ةشئاَغ نأ 5-20 2 نا مار 5 1 0

 « ادَغ رْبثعلا '[يب 1 ءيف ءيجُي ىَّنح ير لك يبلا لاق 2١ ًادصق - ُمالّملا

 سا سك 2 م6 عملا و 4 0 2 2 6
 " حام ٍةملع ةعئزأ مُهنم يع :مالسلا هيلع يبا اهل لاقف « رَبْثعلا ءيَف َءاَجَف

 0 2 سل و
 2 ةَرُمَس يَمَع نبا تذحأو 3 حيد يٌدَح تذحخأف « ؛سوؤرلا مهنم أبختال

0 ًَ 
 َحَّسَمَف 4 هللا َلوُسَر َدَحَأ َمُن «٠ ًابيير يلاَخ تَدَحَأو ٠ ًايعُر يِمَع َّنبا تَدَحَأو نخأ

2 

 ليعامسإ دّلَو نم ةشئاعاي ءالُؤَه :لاق مث 2 * مهيلع َكّرَبَو مهسوؤر ىلع اهب ُهَدَي

 . “ ادصق

 :مقعش نب بيّؤذ نع 2 هدانسإبو

 4 عسل ل

 كيف هللا َكَراَب :لاقو « بيّوذ سأر ىلع اهب َحّسَمَف ُهَدي عقر و بلا نأ
2 

 ١- هيف بايترا ال حارص هانعم :لئالدلا يف يطسقرسلا تباث نب مساقلا لاق .

 يتب نم ةعامج وينعلا ونبو « لصألا نم تطقس دقو « ثيدحلا جيرخت رداصم نم ةدايزلا هذه -؟

 . 518/14 باسنألا :رظني ' رينعلب :مهل لاقيو « ميمت

 . 5791/5 ناسللا « هجولا ءيضولا وهو « حيبص عمج « حابصلا -"

 . ةمامد نم اهنؤبخيالو « حبق نم اهفورتسيال نعي :هلوقب ةلمحللا هذه يطسقرسلا رسف -4

 . 01/١ طيسولا مجعملا « ةكربلاب مه اعد يأ -ه

 يف يناربطلاو « 97/١ ثيدحلا بيرغ يف لئالدلا باتك يف يطسقرسلا تباث نب مساقلا هاور -*

 نب ءاطع ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو 2 57/8 طسوألا فو « 771/5 ريبكلا مجعملا

 . هب دلاح

 يلات يف يدادُْعَبلا بيطخلاو « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو ٠ 517/8 طسوألا مجعملا يف يناربطلا هاور -ا/

 . هئابآ نع ءاطع ىلا مهدانسإب « ٠١8/١١ صيخلتلا
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 .دانسإلا اذهب ٌةريغو « ءاطع هب َدَرَفَت « دانسإلا اذهب ٌبيرغ ثيدح اذه

 . ثيداحأ

 يئثدح :لاق « ١[قوزُرَم] نب دّمحُم نب ميهاربإ انثدح :لاق « يزورملا يلع

 ع ع 5 5 م 27 5 هم

 دج نع « هيبأ نع « يبأ ئثدح :لاق « حيدر نب بيّؤذ نب قوُزرَم نب لالب

 و

 :بيٌؤذ هيبأ

 َكُمْسااَم :مالّسلا هيلع ّيببلا لاقف « ٌمئاق ٌرْعِش هسأر ىلعو هِي يبلا ىتأ هنأ مرق نس 20 8 تل 00 00 هير هه ع روع
 هللا َكَراَب « ٌبيَوذ َكّمْمِإ :مالسلا هيلع ٌيببلا لاقف « يبألكلا يمس :لاقف ؟ 4 0 دا ملم نإ 1 2 َ .٠ 14 نإ 1 ٠

 . ” َكِئَرَيأ كب "[َمّتمَو] « كيف
 هاو هاو د م6 تنام م

 نب دمحم نب دمحم :باوصلاو « قوُرْرَم نب دمحم نب ميهاربإ لاق اذكه

 3 نا مهم

 قوزرم

 0 عباصألا وُذ - “8

 . مالا لهأ يف هُداَدع

 . مهفرعا مل نم هيفو 47/٠١: دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا لاقو

 . يأيس امل فلاخم ءاطحخ وهو « ناورم :لصالا يث ءاج ١-

 . رداصملا يف ءاج املو « قايسلل فلاخم ءاطخ وهو « كعتمو :لصألا يف -؟

 . هب يزَوُرَكا لضفلا يبأ ىلا اقلعم ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور -*

 . مهريغو ةجام نباو يذمرتلاو ملسم خويش نم وهو « يرصبلا يلهابلا هللا دبع وبأ وه -4
 « 4519/9 باعيتساإلاو 2 1/5*١٠١ ةباحصلا ةفرعمو « 7١١/7 يوَعَّبلل ةباحصلا مجعم -ه

 . 404/9 ةباصإلاو « 100/7 ةباغلا دسأو

 هكدد



 :لاق « ديم نب ديلولا نب ساّبعلا انثدح :لاق « ناميلس نب ةمثيخ انربخأ

 2 ١ ناساَرخلا ءاطع نب نامثع يثدح :لاق « روُباش نب بيعش نب دمحم انثدح

 :ح « عباصألا يذ نع « " نارْمع يبأ نع « ةّدْؤَّس يبأ نب دايز نع

 ١ جرفلا نب دمحأ ةبتع وبأ انثدح :لاق « يصممحلا ديزي نب ديعس انربخأو

 « َناَرْمع يبأ نع « ءاطع نب نامثع انئدح :لاق « ةعيبر نب ةرْمّض انثدح :لاق

 :لاق - لك يبلا باَحّصُأ نم ٍلُحَر - عباصألا يذ نع

 تيب كيلع :لاقف ؟ اَنْرُمأَت َنْيأف َكَدْعَب ءاَقَبلاب اَيلتْبا نإ « هللا َلوُسَراَي :انّلُق

 . ” نوخوُرَيو دجسملا ىلا َنوُدْغَي َةيَرذ َكل ْأَشْنَي نأ ُهَلَعْلَف ءسقملا

 8 ؟ كئاورلا وُذ "هام 1

 . ةئيدملا لهأ يف هُداَدع « َةبَحُص ُهل
 و 5

 . ” ىرقلا يداَو لزن

 نباو خوسنملاو خسانلا باتك يف دواد وبأ هل ىور ٠ فيعض وهو « يسدقملا دوعسم وبأ وه ١-

 . ةجام

 . دواد وبأ هل ىور « قودص وهو « اهدئاقو ءادردلا مأ ىلوم يماشلا يراصنألا وه -؟

 يناربطلاو « مجعملا يف يوغبلاو « 57/4 دنسملا دئاوز يف لبنح نب دمحأ نب هللا دبع هاور -#

 . هب يناسارخلا ءاطع نب نامثع ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو « 75/84 ريبكلا مجعملا يف

 « ٠١71/59 ةباحصلا ةفرعمو 2« 718/7 يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو « ١1١/0 يناثملاو داحآلا -4

 . 4١7/7 ةباصإلاو ع 1174/7 ةباغلا دسأو « 45/7 باعيتسإلاو

 بونجلا وحن لامشلا نم دتمت « ماشلا ةهج نم ةنيدملا لامش عقت ةعساش ةيدوأ « ىرقلا يداو -ه

 ةنكمألا مجعم :رظني « العلا ةيرق اهيف ةيرق رهشأو « ةريثك عورف اهو « ليك ةئام براقي امب

 . 417”ص يراخُبلا حيحص يف اهركذ دراولا



 نع « دعس نب ميهاربإ "[نع] « "نامثع نب دّمحُم ناورم وبأ '[ىورو]
 :لاق «ٌلْهَس نب ةماّمُأ بأ نع « هيبأ

 :هل لاقي «راّصنألا نم لو يبلا باَحْصأ نم َلُجَر ىحُتصلا ىَلَص ْنَم لَو .
 . ؟ دئاورلا وذ

 نب دمحم نب رفعج انثدح :لاق « ناميلس نب دواد نب دمحم ةانربخأ

 . ناورم يبأ نع « راوَس

 نب ميهاربإ انثدح :لاق « قشمدب ناوفص نب هللا دبع نب دمحأ انربخأ
 لهأ نم - رْيَطُم نب ميَلُس انثدح :لاق « راّمع نب ماشه انثدح :لاق « ميَحُد
 :لوقي ًالُجَر ُتعمس :َلاق « هْنَدَح هنأ -ىرَقلا يدار

 له :ل
 شيَرُق *ْتَفَحاَحَت اذإ :َلاَق مث « دهْشا ّمُهْللا :لاق مت , معن :اولاق ؟ ُْتْقْلَب

 36 طا 3

2 
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 ١- قايسلل فلاخم وهو « هاورو :لصألا يف .
 . هريغو ةجام نبا خيش ( يندملا يومألا دلاخ نب نامثع نب دّمحُم وه -؟

 . قايسلل ةيرورض ةدايز -*

 . هب دعس نب ميهاربإ نع ملاص نب هللا دبع نع (1107) هخيرات يف يقشمُدلا ةعرز وبأ هاور -4

 - . راثآلا بيذق يف يربطلاو نّيطمل هازعو « ةباصإلا يف رجح نبا هركذو
 تفذح دقو « ةمجرتلا رخآ يف ةرمو « انه ةرم « لصألا يف نيترم رثألا اذه ررك :ةظوحلم
 ريخألا راركتلا

 ننسلا ملاعم يف يباطخلا هدافأ «اضعب اهضعب فححأو هيلع تلتاقت يح كلملا تعزانت ديري -ه

. 

 هكا/



 ٠ و 2 مس يي 2

 ءاطعلا َداَعو , اهتيب اميف كلملا ١ « ”[هوغدف] 'مكنيد ْنَع ءاشُر ناك وأ «

 هللا لوّسر ُبحاّص دئاوٌرلا وُذ :اولاق ؟ اذه ْنَم :ليقق * .

 « رْيَطُم نب دّمحُم تنب نمحّرلا ةمأ نع 2 *”ةبيش نب نمحر لا دبع هاور

 . هانعم وحن « امهيبأ نع « رْيطُم نب ميلُس يمعو يبأ انثدح :تلاق

 0 "نيدّيلا وذ -"ه 4 1

 0 و .٠ 3 همّ

ٍ_ 7 2 2 0000 3 

 ١- قباسلا ردصملا رظني « ةلزنملاو هاحلا هل نم ىطعيو « نيقحتسملا نع فرصي نأب كلذو .

 يف دوهخا لذب :رظني « هضوعو هنيد لباقم يف ءاطعلا ناك :نعملاو « ةوشر عمج «ءاشر -؟

 دواد يبأ لح ١//557؟ .

 - ثيدحلا جيرخت رداصم نم ةفاضإ .
  -4ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلاو « (5959) دواد وبأ هاور ١/ » 715داحآلا يف مصاع يبأ نباو

 ٠ ةيلح لو « ةفرعملا يف ميعُت وبأو 2« 77/4 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف يوغبلاو
 ءايلوالا ٠١/ » 77ننسلا يف يقهيبلاو 753/5 ٠ مهدانسإب « 578/8 لامكلا بيذهت يف يزملاو

 هب ريطم نب ميلس ىلا .

 هفرعأ ال :هيبأ نع لاقو « 547/0 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذ -ه .

 +- يناثملاو داحآلا ١١7/0 « 2ةباحصلا ةفرعمو 2710/9 يوَمَبلل ةباحصلا مجعمو ٠١59/5 «(

 ةباصإلاو « 109/7 ةباغلا دسأو « 410/7 باعيتسإلاو 570/9 .
 ناّبح نبا امهنيب قّرفو « قابرخلا هل لاقي :رجح نبا لاق .

 نيثالثو ةسمخ ةفاسم ىلع « ةنيدملا لامه يف داو -- ةمجعملا نيشلاو ءاخلا مضب - بشح وذ -ا/

 يمزاحلل ةنكمألا :رظني « ةيقرشلا ضمحلا يداو ةفض ىلع ةنيدملا نم اليك ١/ » 405ملاعملاو

 ص ةريسلاو ةنسلا يف ةريثألا ٠١8 .

 ه4



 :لاق ءرحب نب يلع انثدح :لاق « ءالعلا نب لاله انثدح :الاق «ناَذَمَمب نادمح

 و - رْيطُم نب بيَعُش انثدح :لاق « يرصبلا يدعّسلا ناميلس نب يدعم انثدح'

 « بُشُح يذب َكيقْل نْيَدّيلا اذ نأ ئتربخأ « ُهاَتبَأ اي :لاقف - هقَّدّصف ٌرْضاَح رّيطُم
 هَ

 :َكرّبخخأف

 ًاصق ٠ ٌرِصَعلا يهو « ّيشَعلا يَئالص ىَدْحِإ مهب ىَلَص كل هللا لوُسَر نأ
 ١ ًَ .ءيم مم م امص 00 2 عمم 5 0 002 تلا 2 2 م . 02 2 000 عه 2 .
 سانلا ناعرس ج رخف « ٌرَمعو ركب وبأ هعبتف هللا لوسر ماقف ( ملس مث نيتعكر

 821 36 4 مع مال ا همس 4 ا
 تّرّصقأ « هللا لوُسَراَي :لاقف « ُهَعَم رمعو ركب وبأو « نيديلا وذ ةقحلف 2

 6 نا ر م رع مى 02 46 ةرا م ََ 7 7 0 8
 ركب يبأ ىلع هللا لوُسَر لّبقأ من ( ةالّصلا تّرصقاَم :لاق ؟ تيسن مأ ةالصلا

 هللا لوُسَر ْعَحَرَف « هللا لوُسَراَي َقَدَّص :الاقف ؟ ِنْيَدّيلا وذ لوقَياَم :لاقف « َرَمُعَو 0 يبث هس ص 00
 . ؟وهسلا يئكدجّس دجّسف ملَّس مث ( نيتعك ر ىلصف ع ْساَنلا باو 3 سه سا سس 2 "ه2 هسعنسمل 2*5 سلا سا يع

 م

 ةعرسب هيلع نولبقيو ءيشلا ىلا نوعراستي يذلا سانلا لئاوا - ءارلاو نيسلا حتفب - ناعّرّسسلا ١-

 . ءارلا نيكست زوجيو ؛

 «ا/لال/4 دنسملا دئاوز يف لبنح نب دمحأ نب هللا دبع و «داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور -؟

 ىلا مهدانسإب «٠ ةفرعملا يف ميَعُت وبأو © 717/4 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف يوغبلاو

 « خيش :متاح وبأ لاق « ناميلس نب يدعم هيف :لاقو 2« ١0١/7 دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا هركذو :
 خيش :متاح وب مياس نب يي 1 مخ

 . يئاسنلا هفعضو

 , (3375) مقرب 2« قابرخلا ةمجرت يف ( رخآ هجو نم ثيدحلا مدقتو



 ١ ةلثعك نب ورْمَع دْبَع نب نيَلاَمشلا وُذ "هه ظ

 " يرِهّزلا هلاق اذكه ؛ ةَرْهُز يب ُفيلَح « ةعاّر نم

 « ناَشْبَغ نب ةَلْطَت نب ورمع دبع نب نيَلاَمّلا وُذ :قاحسإ نب دّمحُمم لاقو

2-0 
 . " رْدَبِب لتق

 نا 0

 « ردي َموي لتقف نم ةفرْم يف :بّيسملا نب ديعس نع , ديز نب ىلع لاقو

 . نيلاّمّشلا وُذ

 انثدح :لاق « ةمئيخ يبأ نبا انربخأ :لاق « ًةزاجإ بيلُك نب مثيهلا ُةانربخأ

 ديز نب يلع نع « ةمّلَس نب دامح انثدح :لاق « ليعامسإ نب ىسوم ةملس وبأ

 . اذه

 َرُه يبأ َمالسإ نأل ء مسألا اذه َقفاَو مسا َةَريَرُه وبأ هنع يكحي يذلاو #0

 هل ٌلاَقِي 5 ىَرَقلا يداَو لهأ نم ُّلُجَر نيِدَيْلا وذ :دواد يبأ نب ركب وبأ لاق

 دعب ىّهّس امّنِإ مالسلا هيلع ّيبنلا َنأل لي يبلا َناَمَر رخآ يف مّلسأ « ٌقابرخلا

 « نينس عير دي هللا لوُسَر نم ةريّرُه وبأ دهشو ؛ 4 ةريَرُه وبأ ُهدِهَش  دُحَأ
 هاما اس

 وُهَس لبق ردي موي لعق ٠ ةكم لهأ نم نيِلاَمّشلا وُذو « ميل ين نم ِنْيَديلا وو

 ئىيح

 دسأو ؛ 5 باعيتسإلاو © ٠١0/5 ةباحصلا ةفرعمو « 77٠0/7 ةباحصلا مجعم ١-

 ش . 4١5/9 ةباصإلاو « 0/4١/؟ ةباغلا

 . هب يرهزلا باهش نبا ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميَِعُن وبأ هاور -؟

 . هب قاحسإ نبا ىلا هدانسإب ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاورو . 7514/7 ماشه نبا ةريس -#

 . ةالصلا دهش ةريره ابأ نأ يأ -#

 ك6



 وهو « ةّيمُأ نب ُفيِلَح ةعاَرخ نب نم لُجَر وهو « َنيّنس تسب مالسلا هيلع يلا
 :نيديلا وذ ناكم لاقو « مسألا اذه يف يرْهّزلا َمهَوَو :دواد يبأ نبا لاق ظ . يعاّرخلا ناَشْبَع نب ةّلْْضَن نب ورمع دبع نب نيِلاَمّشلا وذ

 . ١ نيلاّمّشلا وذ

 . ناميلس نب هللا دبع انثدح :لاق « دمحأ نب نيسحلا ينريخأ

 " يشاَجْنلا يخأ نب ريغم وذ م” 3

 « نمحرلا دبع نب ساّبعلاو « حلاص نب ديزيو ( ريفث نب ٌريَبْج :هنع ىور

 . ” ندؤملا ّيَح وبأو

 « مثيلا نب ميركلا دبع انثدح :لاق « يدادْعَبلا دّمحُم نب ليعامسإ انريخأ

 نع « نامثع نب ريرَح انثدح :لاق 6 عفان نب مكحلا َناَمّيلا وبأ انثدح :لاق

 :ربخم يذ نع « نذّوملا يح يبأ نع 2, دعس نب دشار
 مهنم هللا ُهَعَرَت مث « ريمح يف نئاك َرْمألا اذه نإ :لاق « ُهِيَو يبلا نع .٠ 0 00 1 و لااا ناس م6 ” 0 072 0

 ١- ةيارلا بصن يف يعليزلا هلقن 7/7١ .

 يناثملاو داحآلا -؟ 0/١١١ ةباحصلا مجعمو ؛  » 7١4/7ةباحصلا ةفرعمو ٠١5/9اء
ِ 

 ةباغلا دسأو « 4/5/5 باعيتسإلاو ١/8/١ « ةباصإلاو ؟//4١1 .

 "- ننسلا باحصأو درفملا بدألا يف يراخُبلا هثيدح ىور « نذؤملا يصمحلا يح نب دادش وه

 يئاسنلا الا .

 ١لاه



 . الاماهس

 ١ ٍشْيرف يف ُةَريصَ

 . " هلثم نامثع نب زيرَح نع (ةّيقبو « ةريغملا وبأ ُهاور

 ء دعس نب دشار نع « نامثع نب زيرَح نع « شاّيع نب ليعامسإ ُهاورو

 . مّدقتام باوّصلاو ( هيف ّمهّوو ( َناَبْوُت نع « نذؤملا ّىَح يبأ نع

 :لاق « نايفس نب نسحلا انثدح :لاق « يعفاشلا دّمحُم نب ناسح انربخأ

 نع « دنه يبأ نب دواد نع « َةَمَقَلَع . نب ةملئسُم نع « كلام نب ورمع انئدح

 « يِشاَحّنلا يخأ نب ربكم يذ نع « مشاه نب ىلوم نمحرلا دبع نب ساّيعلا

 :لاق

 « اول مك ٠ ليلا نم اورَسَق « بخل نم قت ُهعَمو قي بلا َعَم نع
 « َكِيَدْعَسو هللا لوُسَراَي كيبل :تلق « رم اًذاَي :لاقف « مالسلا هيلع ٌّيِنلا ىتأق .

 . "لوط ثيدَح يف « انُهاَه دَعقاَف هذه يتقات سأرب َذُح :لاق

 نب سابعلا انثدح :الاق « بوقعي نب دّمحُمو « ناميلس نب ةمئيح انربخأ

 :ح « يبأ نربح أ :لاق « ديْرَم نب ديلولا

 يناربطلاو « مجعملا يف يوغبلاو « 554/٠ ريبكلا خيراتلا يف يراخْبلاو « 41/4 دمحأ هاور ١-

 ناميلا يبأ نع « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو « **/4 ريبكلا مجعملا قو « ١8/7 نييماشلا دنسم يف

 هب

 . 91/4 دمحأ هاور « جاجحلا نب سودقلا دبع وهو ةريغملا يبأ ثيدح -؟

 نب ةملسم ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو ؛ 78 ه/ 4 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -»

 . هب يزاملا ةمقلع

 . تاقث هلاجرو :لاقو « 770/١ دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا هركذو

 هال؟



 فلخ نب ساّبعلا نب دّمحُم انثدح :لاق « يسيثتلا دمحم نب يلع انثدحو

 :ح « ركب نب رب انثدح :لاق ٠

 :لاق « يناه نب ميهاربإ انثدح :لاق « رافّصلا دّمحُم نب ليعامسإ انربخأو
 نع ء« يعازوألا انثدح :اولاق « ريثك نب دّمحُمو « دلاخ نب بويأ انثدح

 : َنادْعَم نب دلاح انيتأ ىّنح لوحكمو انأ ُتْحَرَح :لاق « ةّيطع نب ناّسَح

 :لاقف «رّبخم وذ :هل ُلاَقُي ًالُحَر ائيتأ ىَّح « ريف نب ٌريبجو انأ ُتْحَّرَحح :لاقف

 ١. انمآ اَحْلص مورا ْمُكُحلاَصُتَس :لوقي كي هللا لوُسر ُتْعِمس
 دوعسم نب ديعس انثدح :لاق عام يدتكيبلا بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 نع « يعازوألا انثدح :لاق .« بعصم نب دّمحُم انثدح :لاق « يزورملا

 نبا رّبثغم يذ نع « ريق نب ِرَبُج نع « َناَدْعُم نب دلاخ نع « ةّيَطَع نب ناّسَح

 اَوُدَع ْمُمَو مثأ َنوُركَتَف ٠ ائمآ ًاحْلْص ٌموُرلا َنوُحلاَصُت :لاق لي بلا نإ

 ٌلُجَر ُموُقيَف 0" لوُلُت يذ ٍجْرَم ىلا َنوُفرَصنت َمُث ٠ َنوُمتْغو َنوُمَلسَتك «ادحاَو
 هيلإ موقف ٠ َنيملئسملا نم ُلُجَر كلدل ُبَضْفْيَف ٠ بيصلا ُعَقََف مُهْنم
 . ” َنوُردْعَي كلذ َدّْئعَف « ُهرِسْكَيَف

 ١- 45ص محالملا يف يدانملا نبا هاور ١ © هب يناعنصلا ريثك نب دّمحُم ىلا هدانسإب .

 لك وهو لت عمج ءاتلا مضب , لولت وذو « ةضورلا :نوكسف حتفب « جرملا :لولت يذ جرم -"

 راونألا راب عمجمبو 2« 7١8/9 حيتافملا ةاقرم :رظني « لمر وأ بارت نم ضرألا ىلع عمتجا ام

1 . 

 . هب يئاسقرقلا بعصم نب دّمحُم نع 1/1 دمحأ هاور -#

 ها



 ةباّصعلا كلتا هللا مكيف :لاق :هيف َدازو « ٍناَبْيَسلا ورمع يبأ نب ىجي ُهاور

 دح كايَمَح دووم ٠ خهبح 0 « ٌربخُم مُهْنم ىقْبَي الف ٠
 702 اى

 ةياغ لك تحن « ةّياَغ َنِِناَمَن يف ْمُكَل َنوُعِمَتجَيَ متحف ” مهيلإ ٌريسيف « " بّرَعلا
 م

 ع ص ع

 . افلأ َرَشَع اَنْ

 نب دمحم انثدح :لاق ( ناّمْعلا فسوي نب هللا دبع نب دّمحُم هانربخأ

 :لاق « ءاجر نب ةّمْلَس انثدح :لاق « دوعسم نب تْلّصلا انثدح :لاق « متاح

 هللا دبع نب ورمع ئثدح :لاق « ةعرُر وبأ ينابيَسلا ورمع يبأ نب ىحي انثدح

 :لاق « رّبيم وذ ئثدح :لاق يِمَرْضَحلا

 . انمآ ًاحْلُص َموّرلا َنوُحلاَصُت :لوقي و ّيبلا تْعمَس

 . ورمع يبأ نب ىيي نع « ُشاّيَع نب ليعامسإ ةاور

 « دعس نب دشار نع « ورمع نب ناوفص نع « ديلولا نب ةّيَقَب ُهاورو

 . ؟ اذهب رّبْخم وذ انثدح :لاق

 نباو « 478/7 نعفلا يف دامح نب ميعُبو 2« (5089) ةجام نباو « (57517) دواد وبأ هاورو

 نباو « مجعملا يف يوغبلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نباو « 475/1 ىربكلا تاقبطلا ف دعس

 قو « 775/4 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو ( 1١1/١ هناّبح نباو « ١ 47ص محالملا يف يدانملا

 . هب يعازولا ىلا مهدانسإب «٠ 757/9 ننسلا يف يقهيبلاو 0707/7 نييماشلا دنسم

 اهتيسانم مدعل « (لحرب ) ةملك تفذح دقو « ةباصعلا كلت لحرب هللا مركيف :لصألا يف ١-

 . رداصملا يف درت مل امناامك « قايسلل

 . مهسأبو برعلا دح :هريغو يناربطلا ةياور يفو « مهتدش :برعلا دح -؟

 . مهكلم يعيو « مهبحاص ريسي يأ -"

 نب ةيقب ىلا امهدانسإب « 75/4 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور -4

 . هب ديلولا

 هسا“:



 ( نمحرلا دبع يبأ نع , سيئ نب رْكَب نع « َناَمْهَّط نب ميهاربإ هاورو
 . اذهب يشاَجّنلا تحأ نبا نع « عفار يبأ نع

 0 0 ينج ةرُغلا وذ -" هال 1

 . شيعي :همسا لاقُيو

 . فالتحا هئيدَح دانسإ يف « ىليل يبأ نبا :هنع ىور

 لاله انثدح :لاق « َناَذَّمَم نابررملا نب دمحأ نب نمحرلا دبع انربخأ
 نع « يبأ انثدح :لاق « ىليل يبأ نب نارمع نب دّمحُم انثدح :لاق « ءالّعلا نب

 نع « ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع « نمحرلا دبع نب ىسيع نع « ىليل يبأ نبا
 :لاق « ةّرُعلاب بَقَلُي « نها شيعي

 ؟ لبإلا موُحْل نم ًاضوُقلأ « هللا َلوُسَراَي :لاقف لي ّينلا ىلا يبارعأ ءاج
 ؟ ملا ٍموُحْل نم أضوُنأَف :لاق ءال :لاق ؟ اًهكراَبَم يف يَلَصْنو :لاق «مَعَن :لاق

 . " ْمَعَن :لاق ؟ اًهكرابم يف يلصأفَأ :لاق « ال :َلاق

 2 نع « ىليل يبأ نبا نع « هللا دبع نب هللا دبع نع « شمعألا هاور

 ةجام نباو يذمرتلا هثيدح ىور « احلاص ناكو « ثيدحلا فيعض وك وهو ١-
 . امهفرعأ مل هخيش خيشو

 .٠ دو 3-

 - يناثملاو داحآلا ١75/0 « يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو  7١/١ةباحصلا ةفرعمو ع ١١7/9 «2
 . 4١4/9 ةباصإلاو « ١/8/9 ةباغلا دسأو « 470/7 باعيتسالاو ع

 . هب ىليل يبأ نب نارمع نب دمحم ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميعن وبأ هاور -"*

 هالو



 ١ ِءاَرَملا

 « " ىليل يبأ نبا نع 3 هللا دبع نب هللا دبع نع :بّنَعُم نب ةديبع لاقو

 ” شمعألا فلاخف

 ! ؟ يبابضلا نشْوجلا وذ -”هم ظ

 . ” ةّصعص نب رماع نب ةعيبر َر نب ةناّتك نب بابّضلا نم , رمش ابأ ىتكي

 قاحسإ يبأ نع « قاحسإ يبأ نب سُئوُي نع :كرابملا نب هللا دبع لاق
 مه م

 هَرْذَّص نأ لجأ نم نشْوُحْلا اذ يمس امّنِإو « ليبحرش همسا نشوحما وُذ :لاق «٠

 ١ اعتان ناك

 نباو 2« 7848/4 دمحأو « (01) ٌةجام نباو « )8١( يذمرتلاو « )١84( دوادوبأ هاور ١-

 نم حيحص ثيدحلا اذه نا ثيدحلا ءاملع نيب افالخخ رن مل :ةيزخ نبا لاقو « « 7١/١ ةميزخ

 . هيلقان ةلادعل لقنلا ةهج

 «١١1؟/هو « 51/4 دنسملا دئاوز يف دمحأ نب هللا دبع و « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور -؟

 . هب يبضلا بتعم نب ةديبع ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو « مجعملا ف يوغبلاو

 حيحصلاو « أطخ ثيدحلا :هيبأ نع القن « 4 417/+ ليدعتلاو حرخلا يف متاح يبأ نبا لاق -»

 . ثيدحلا فيعض ةديبعو « ِِظي يبلا نع امل نع كل ل نب نحنا دم نع

 ع١ "ا ةباحصلا ةفرعمو 2« 708/١ يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو « /١70 يناثملاو داحآلا -

 . 41١/5 ةباصإلاو ع 171/7 ةباغلا دسأو « 4530/9 باعيتسإلاو

 يف امك « بالك نب :باوصلاو « ةفرعملا يف ميعُت وبأ هيلع هعبات « اطخ « ةنانك نب :هلوق -ه

 . ١58ص « مزح نبال برعلا باسنأ ةرهمج :رظنيو « هتمجرت رداصم

 ( 147/5 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نباو « 75/ ريبكلا خيراتلا يف يراخببلا هاور -4

 . هب كرابملا نب هللا دبع ىلا امهدانسإب

 هالك



 « ءالعلا نب لاله انثدح :لاق « يقَّرلا بيبح نب بويأ نب دّمحُم انربخأ

 انثدح :لاق « سنوي نب ىسيع انثدح :لاق 2١ يليفُتلا رفعج وبأ انثدح :لاق

 :لاق ٠ يبابضلا نشؤحلا يذ نع « يعيبّسسلا قاحسإ يبأ نع « يبأ
 « ءاَحْرقلا هل َلاَقُي يل سرق ٍنئاب رْدَي لْهأ نم َّعَرَف نأ دعب لو يبلا تيتأ

 نإ « هيف يل ةجاَحال :لاق « ُهَدَحْنت ءاَحْرَقلا نباب ُكتيتأ « دّمحُماي :تلقف

 ُتْنَكاَم :تلق :لاق ٠ ُتَلَعَف رْدَب عوُرُد نم ةراتخملا هب كّضيق

 َنوُكَتف مسن الأ « نّشاوحللا اًذاي :َلاق مّن « هيف يل ةَجاَحال :لاق « '[كّضيقأل]

 َكَمْوَق تيأر دق يّنأل :تلق ؟ ّملَو :لاق ءال تلق :لاق ؟ رْمألا اذه لَّوأ ْنم
 :لاق : يعلَب :تلق :لاق ؟ مُهَعِراَصَم َكََلَب ذقو فيكو :لاق « كب اوُعلَو دقو

 نم ُهْذَوَرَف لُخّولا ةّبيقَح د « ٌلآلباَي :لاق من « َكلَذ ىَرت تظع نإ َكْلَعَ
 هللاوق :لاق ( رماَع نب ناسف رْيَخ نم هّنِإ :لاق ُتْرْبْدَأ اًمْلَف :لاق « ةَّرْجَعلا
 : دّمحُم هللاو ْبَلَغ :اوُلاَق ؟ ُييخلا ام :انلقف ةكم نم ْبُكَرلا َلَبَقأ دق يّنأكل
 ماو 2 0 2 هر هما 0 6

 . " اًهينْعطقأل ةريحلا ُهُيلأاَس مث ذئمْؤَي تملسأ ول :تلق :لاق « اهيلع تدّمَحف

 ناتسحسلا دواد يبأ خويش نم وهو « يناّرحلا ليفن نب يلع نب دّمحُم نب هللا دبع وه ١-

 . هريغو

 . هنم كضوعأو هب كلدنأ :كضيقأ نيعمو « قايسلا هابأي أطحخ وهو « هضيقال :لصألا ف -؟

 يبأ نباو « 484/7 دمحأو « 407/5 تاقبطلا ف دعس نباو « (3745) دواد وبأ هاور -
 نب هللا دبع و « داحآلا يف مصاع يبأ نباو « 775/١4 فّنصملا يفو « 57/١ دنسملا يف ةبيش
 مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف يوغبلاو ء548و 2 5ا/5و « 484/7 دنسملا دئاوز يف دمحأ

 قاحسإ يبأ ىلا مهدانسإب « ٠١8/9 ننسلا يف يقهيبلاو « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو 20701/9 ريبكلا
 . هب يعيبسلا هللا دبع نب ورمع

 نو



2 
 دل م .
 . بيرغ ثيدح اذه

 م

 نبا نم الإ ُهَعَمَّس ُهارَأ الف « يعيبّسلا قاحسإ يبأل ًاراج هنبا ناكو « يباّبضلا

 . " يِباَبصلا نشوحلا يذ

 نشوحلا يذ ١[نب] ٍرْمَش نع ٠ قاحسإ يبأ نع « ةنييُع نبا هاورو

 8 " يبالكلا ةيحللا وذ ن4

 . ؟نايفس نب كاَّحّضلا هَّنِإ :لاقيو « نّمّيلا لهأ يف هُداَدع « ةبحّص هل

 . روصنم يبأ نب ديزي :هنع ىور

 ملسأ نب لهس انثدح :لاق « راتخملا نب ريمع نب رامع انثدح :لاق « ماذيهلا

 :لاق ( يبالكلا ةيخللا يذ نع « روصنم يبأ نب ديزي نع « يوذدعلا

 ١- قايسلا اهايضتقي ةدايز .

 دنسملا دئاوز يف دمحأ نب هللا دبع هنع هاور دقو « يروثلا نايفس هلاق لوقلا اذه -؟ 484/9 .

 45ص ليسارملا يف متاح يبأ نبا هلقن « نشوجلا يذ نم قاحسإ وبأ عمسي مل :ةعرز وبأ لاقو ١ .

 هللا يضر يلع نب نيسحلا ةلتق دحأ هنإف « ةياورلل لهأب سيل ء نشوملا يذ نب رمش هدلوو :تلق

 نازيملا ناسل :رظنيو « راتخملا ناوعأ هلتق مث « هنع */١617 .

 »- يوَعَبلل ةباحصلا مجعم  » 5١5/7عناق نبال ةباحصلا مجعمو ١/ » 541ةباحصلا ةفرعمو

 9/ 2٠١ةباصإلاو «9//10/17 ةباغلا دسُأو « 476/7 باعيتسإلاو 4117/9 .

  -4يذلا ناك نإ يردأ الف « داز :لصألا يف اهلبق بتك « نايفس نب كاحضلا هنا لاقيو :هلوق

 هنع دحأ اهلقني مل هنأل « فلؤملا نم تسيل ةدايزلا هذه نأ ححرأ نيكلو « هريغ وأ فلوملا اهداز

 « ملعأ هللاو .

 هوم



 « ٌريداقملا هب ْتَرَجو ُمآلقألا هب تفَح اًميف لَمْعَنَأ « هللا لوُسَراَي :تلق 8 20 * ىلإ 5 : يحتم 37 00 8
 [١ ثيداقملا هب ْتَرَجو ُمآلقألا هب ْتفَج اًميف اولَمْعا :لاق ؟ لَّمَعلا فنأتسن ْمَأ] ًّ ها مس 20 .٠ 2 ما. 2 17 5 ” سل سو م هم
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 # مر

 ٠ ُهَل قلع امل ٌرَسَيِم لكف ' .

 هوحن روصنم يبأ نب ديزي نع « ملسُم نب زيزعلا دبع ُهاور " .

 ؛ نجد وذو .ربخم وذو 2. بحاتم وذو ,مدهم وذ "6 ا

 يبأ نربخأ :لاق « يصّمحلا قيربز نب قاحسإ نب ورمع نب دَّمحُم انربخأ

 يشْحَو نب بْرَح نب يشُْحَو نب قاحسإ نب يشحو انثدح :لاق ؛ ٠ :لاق
 نب يشحو هدج نع « هيبأ نع « يشحَو يبأ ئثدح :لاق « قاحسإ يبأ ئثدح

 .:لاق « برَح

 ربثخم وُذ :مُهْنم  ةَشَبحلا نم ًالُحَر َنوُعْبَسَو ناثثا و ينل ىلع َدْفَو (
 :مدهم وذ لاقف  اوبسَتلا :مهل لاقف ( نَحَد وُدَو (بحاتُم وذو ( مهم وذو

 اركذملا َديِدَحلا نقلي مراوَص انفوُيس تناك ٍنْيئرَقلا يذ دْهَع ىلع
 * ارخفُمو ازع فاقخحألا ِنَمَر يفو مهلك سانلا ديس انوبأ دوهو ل رن 7 هايم 0 4 يا عطل 0, رع ىف

 ١ - ةيتآلا ثيدحلا جيرخت رداصم نم هتكردتسا دقو ع لصألا نم طقس نيتفوقعملا نيبام .

 .دنسملا دئاوز يف لبنح نب دمحأ نب هللا دبع و « 775/7 ريبكلا خيراتلا يف يراخُملا هاور -؟
 ع 7717/4 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « محعملا يف عناق نباو « مجعملا يف يوغبلاو 20

 . هب يودعلا ملسأ نب لهس ىلا مهدانسإب

 هب ملسم نب زيزعلا دبع ىلا مهدانسإب « 517/5 دئاوزلا يف دمحأ نب هللا دبع هاور -»
 . 4148و 2« 4١8/9 ةباصإلاو ع 11/9/؟ ةباغلا دسأو « ٠١5/7 ةباحصلا ةفرعم -4

 نم هلعلو « ةشبحلل ابأ نكي مل ادوه نإف «رظن هيف (ان وبأ دوهو) :هلوق :ريثألا نبا لاق -»
 . ةشبحلا ضرأ نكس دقو « برعلا

 هسا4



 ١ ارهشملا َيلمْدُعلا انابأ انّدَحَو اننإف هيبأ ْنَع ىَمْعَي َناَك ْنَمَف

 8 1 بشؤوح وذو , عالكلا وذ 4 0

 َرَشَع يلا َقَتْعَأ ذق عّالكلا وذ ناكو « هايَري ملو لو يلا دْهَع يف اناك

 . ” تّيَب فلأ

 . فّدصملا نع ةلماك ةمجرتلا ةباصإلا يف رجح نبا لقن ١-

 يف مهدادع « ِدِلك يبلا اوبححص مهلك :ةمجرتلا يف داز) ةرابعلا هذه لصألا يف انه ءاج :ةظوحلم

 دقعو « مهيلع ٍندّرق هي يبلا نأو :ةشبحلا نم الجر نوعبس بيقع نمل ءانثا يف دازو « ةشبحلا

 ( ءاضيب ةبذع امهنيبو نيوادوس نيتبذعو ضيبأ لاله اهيفو « نيعارذ يف نيعارذ « ءارفص ةيار يل

 يف ءاج اذك « (هملعاف ةدايزلا نم هلك اذه « ربخم وذ مهنم ناكو « ربح لك انراعش يل لعجو

 ةمجرتلا القن امنيح ةباصإلا يف الو ةباغلا دسأ يف درت ملو « ركذ امك ةدايزلا نم يهو « لصألا

 . فدصملا نم

 ةباصإلاو 2175/9 ةباغلا دسأو « 408/7 باعيتسإلاو « ٠١40/9 ةباحصلا ةفرعم -؟

 033 ل

 ميَعُن وبأو ٌهَدْنَم نبا هحرخأ « هري ملو لي هللا لوسر دهع يف ناك بشوح وذ :ريثألا نبا لاقو

 . عالكلا يذ ةمجرت يف ارصتخم

 ( ولك يبلا اوكردأ ورمع وذو بشوح وذو عالكلا وذ لاقف:ةمجرتلا يف داز) :لصألا يف ءاج -#

 . هنم اوعمسي ملو

 دمحأ نب دّمحُمو يدرويبلا دعس نب دّمحُم انربخأ :دانسإلا يف اضيأ دازو) :اضيا لصألا يف ءاجو

 :لاق « يسبعلا دّمحُم نب هللا دبع انثدح :لاق « بويأ نب دّمحُم انثدح :الاق « ميهاربإ نب

 :لاق «ريرج نع « مزاح يبا نب سيق نع « دلاخخ يبا نب ليعامسإ نع « سيردا نبا انئدح
 هللا لوسر نع مهئدحأ تلعجف ورمع اذو عالكلا اذ نميلا لهأ نم نيلجر تيقلف نميلاب تنك

 :اولاقف « مهانلأسف ةنيدملا لبق نم بكر انل عفر قيرطلا ضعب يف انك اذا يح يعم البقأف دي

 انئج دق انا كبحاص ربخأ :الاقف :لاق « نوحلاص سانلاو ركب وبا فلحتساو هلي يلا ضبق

 ةهمع



 ١ تائرق وذ هةركحاد

 مه و 92 6 7
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 . ' اعوطقم افّرَح سّبلَح نب ةرسيم نب سنوي :هنع ىور

 " يسّوّدلا ورمع نب ليفط نب لباذ -_ "5

 . * لع ّيبلا ىتأ

 نب رفعح انثدح :لاق « يروباسُنَتلا رانيد نب هللا دبع نب دّمحُم انربخأ

 نب ءاّرَبلا انثدح :لاق « يوأَبلا دّمحُم نب هللا دبع ركذ :لاق « راَوَس نب دّمحُم

 لاق هدعب ناك املف ممب تئج الا :لاق « امهثيدحب ركب ابأ تربخأف تعجرف هللا ءاش نا دوعنسو

 ريخب اولازت نل برعلا رشعم مكنا اربخ كربخم ناو « ةمارك ىلع كب نا « ريرجاي :ورمع وذ يل

 نوضريو كولملا بضغ نوبضغي اكولم اوناك فيسلا ناك اذاف « رخخآ مترمأ ريمأ كله اذا متنكام

 . ( كولملا ىضر

 . ةدايزلا نم ربخلا اذه :ةيشاحلا يف بتكو

 نع ريثألا نبا هلقن ربخلا اذه نأل « هدنم نبا باتك لصأ يف دري مل دانسإلا اذه نأ كشالو :تلق

 ةاور دحأ هداز امنإو « هباتك لصأ يف نكي مل هنأ لدي امم « هدنم نبا نع هلقني حلو «.ربلا دبع نبا

 ش . باتكلا اذه يف هلحدأ مث « رخخآ عضوم يف ْهَدْنَم نبا ةياور نم باتكلا

 ١- يوَعَبلل ةباحصلا مجعم ١/ 2915ةباصإلاو .ع175/؟ ةباغلا دسأو 4١5/7 .

 . ائيش لي يبلا نم عم تانرقلا اذ بسحأ ال :يوغبلا لاقو

 . هدنم نبا نع ةلماك ةمجرتلا ريثألا نبا لقن -؟

 . تانرقلا يذ نم هعمسي ملدا « اعوطقم اثيدح ديري هلعل (اعوطقم افرح) :هلوقو

 . 207/9 ةباصإلاو « 151/9 ةباغلا دسأو 203٠١ 540/5 ةباحصلا ةفرعم -»#

 . ةعمج هتنبا هنع ىور « زاجحلا بارعأ يف هدادع :داز :لصألا يف ءاج -4

 هما



 نع « هربخأ ٍناَفَطَعلا ليقع نب ةماّدق نأ « هيبأ نع « يراصنألا ةعامس نب ديعس

 :يسْؤوّدلا ورمع نب ليفط نب لبا اهيبأ نع « ورمع نب ليَفُط نب لباَذ تنب ةعمج

 « ّيفقثلا ةلَدْهَب نب ةَلْضَن نب ُفاَمُح هيلع َمدَقَف هدحْمم يف َدَعَق كي ّيبلا نأ

 . ' ٌليِرَط ثيدح
 ١ "سّيقلا دبع نب ناوكذ -" 4 0

 ْنَم :دحأ موي و يبلا ُهل لاق يذلا وهو « يراصنألا يقرّزلا عملا وبأ

 يف « ناوكَذ ىلا رطل ادع ِهِيمَدَب ةّنخلا ةَرطُح 2 طي ٍلُحَر ىلا َرْظْني ظني نأ ّبَحأ

 . لاسرإ هثيدح دانسإ
 نب ورمع نب دمحم انثدح :لاق « وُرَع يميل دّمحُم نب نسحلا انربخأ

 كرابملا نب هللا دبع انثدح :لاق « نامثع نب نادبع انثدح :لاق « هجوملا

 ليهس نع ( "يرَّمُعلا رمع نب مصاع نع « ناميلس نب ليّضفلا انثدح :لاق ٠

 :لاق « حلاص يبأ نب

 نم َلُجَر َماقف ؟ ؟ةرّْقلا هذه ُبدَقنَي ْنَم :لاق , دُخأ ىلا لو يبلا جرت

 «انأ :لاقف « عبّسلا وبأ سيق دبع نب ناوْكَذ هل لاقي « قيَرُر ينب نم مث راصنألا

 ١- هب رانيد نب هللا دبع نب دّمحُم ىلا « اقلعم ةفرعملا يف ميعُت وبأ هاور .

 هدنم نبا ىلاو « ىفطصملا فرش يف دعس يبأ ىلاو « لئالدلا يف يقهيبلا ىلا رجح نبا هازعو .

 ةباحصلا ةفرعم -؟ ٠١75/9 « ء31ه/5و 2154/5 ةباغلا دسأو 2 455/9 باعيتسإلاو

 ةباصإلاو 1١8/5 .

 #- نسباو يذمرتلا هل ىورو « ثيدحلا كورتم وهو « يرمعلا صفح نب رمع نب مصاع وه

 ةجام .

 . 917/١ طيسولا مجعملا :رظني « هنم ودعلا موجه فاخي يذلا عضوملا :ةرغثلا -4

 هم



 اهّلاق ١ سلجا :لاقف « عبسلا وبأ سيق دبع نب ناوكذ :لاق ؟ َتنأ نمو :لاقف

 وُمام ء هللا لوسراي :ناوكذ لاقف ءاَذَكو اَذك ناكَمب نك :هل لاق مْ اثات
 هْيَمَدَق قب لا ةرئطخع طي ٍلَر ىلا ظني نأ ّبَحأ ْنَم :هللا لوسر لاقف « انأ الإ

2 

 ءهتاكبو ُهَءاَسن ذخأف « مهْعدَوُي هلهأ ىلا ناوُكَذ َقلَطْئاف « اذه ىلا رظْئْيلف ْاَدَع

 لبقأ َّنُهَرَواَح اذإ ىّتح ع هيون لكساف « ُبَهَذَتو انَعَدَت « عبسلا ابأاي :تلاقف

 - * 2 سموا < 3 7 7 7 هلا هاع
 . ' لتق مث « ةّماّيقلا َموي ٌنكَدِعْوَم :لاقو  نهيلع

 مصاع نع ناميلس نب ليضفلا نع « ١7 0ص داهجلا باتك يف كرابملا نب هللا دبع هاور ١-
 ش . هب يرمعلا

 نب سنأ وهو « نينذألا وذ :داز « باتكلا رخآ ):ثيدحلا اذه ةيامف دعب لصألا يف درو :ةظوحلم

 « ةرصيوخلا وذ . نينذألا اذ هامس لَو يبلا نأ :كلام نب سنأ نع « لوحألا مصاع ىور « كلام

 نب نمح رلا دبع :هنع ىور « ةريشعلا دعس نم ثراحلا نب بابذ . ديعس يبأ ثيدح يف ركذ هل

 راشأ دقو « باتكلا لصأ ىلع تادايزلا نم محارتلا هذهو ( ِدلك يبلا هعنم يف ةمثيح وبأ ةربس يبأ

 . هدنم نبا ىلع ئيدملا ىسوم وبأ هكردتسا امئ امنا ركذو « ريثألا نبا اهيلا

 هم”



 ءارلا باب

 ١ ١يراصنألا يقَرّزلا نالْجَعلا نب كلام نب عفار -”5ه 0

 ُدَحأو « َرَشَع يثإلا ُدحأو « ءابَقلا ةّمسلا ٌدحأ وهو « دلو ةعافر ُدلآَو

 . ٍجَرْرَْلا نم املسأ نييِراّصْنأ ْلَوأ ءارَفَع نب ٌداعُمو وه « نيعبسلا

 انثدح:لاق « ةمئّيَح يبأ نبا انثدح :لاق « ةزاحإ بيلك نب مثيلا هاريخأ

 . اذهب ؟ديمحلا دبع نب دعس

 :الاق « دايز نب دّمحُم نب دمحأو ء فسوي نب بوقعي نب دمحم انربحأ

 نب دّمحُم نع « ريكب نب سنوي انثدح :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح

 :قاحسإ

 عفار :قيَرُر نب رماع نب ورمع نب نآلْجَعلا يب ْنم ارد َدِهَش ْنَم ةيمست يف

 . ” نآلُْجَعلا نب كلام نب
2 

 مس
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 . فّسوُي ةروسب ٌمدق « يقّرّرلا كلام نب ٌمفاَر ةنيدملا َمدق

 ١- ةباحصلا ةفرعمو « 557/5 يوّكَبلل ةباحصلا مجعم ٠١41/7 « باعيتسإلاو 484/1 «(

 ةباغلا دسأو ١917/9 «. ةباصإلاو 4414/75 .

 يندملا يراصنألا نانس نب عفار نب مكحلا نب هللا دبع نب رفعج نب ديمحلا دبع نب دعس وه -1

 . دواد يبأ ىوس ننسلا باحصأ هثيدح ىور ( دادغب نكس 2

 . هب مصألا بوقعي نب دّمحُم نع 771/7 كردتسملا يف مكاحلا هاور -#

 لقن رمع ابأ نأ كشالو :ريثألا نبا لاقو « اردب دهشي مل :هلوق قاحسإ نبا نع ربلا دبع نبا لقن

 نيتاه يف امفار ركذي مل هناف « قاحسإ نبا نع لضفلا نب ةملس نم وأ يئاكبلا يزاغم نم

 . قاحسإ نبا نع ريكب نب سنوي هاورو « اردب دهش نميف نيتياورلا

 ه2ىن8مغئ



 « ميهاربإ نب قاحسإ انثدح :الاق « دايز نب دّمحُم نب دمحأو ةمثيخ انربخأ

 نع « رباج نبا نع « 'نامثع نب مارح نع « رمعم نع « قازّرلا دبع نع
 :لاق « رباح

 . * ءاَبقتلا َدَحَأ كلاَم نب ٌعفاَر ناك
 نانس نب دّمحُم انثدح :لاق ء فسوي نب بوقعي نب دمحم انربخأ

 نب ةرامع نع « ةبقع نب هللا دبع نع ؛ « ريكب نب ىيي انثدح :لاق « يرصبلا
02 

 يبأ تعمس :لاق « كلام نب عفار نب ةعافر نع 2« ديعس نب ىحَي نع ةّيرْغ

1١ 

 « انلضاقأ ْمُ لف ؟ مكيف لفأ انك ٠ هللا َلوُسَر اي :لاق َليِرْبَح نأ و
 انَدن دنع ةكئالملا َنم َدِهش ْنَم كلذكو :ليربح لاقف

 ما 2

 ١- ناسللا :رظنا « ثيدحلا كورتم وهو « يدملا يراصنألا وه ١897/9 .

 . هب رمعم نع 514/١١ فّئصملا نم عماجلا يف قازرلا دبع هاور -؟

 . ةفرعملا يف ميَعُن وبأو « مجعملا يف يوغبلا :هقيرط نم هاورو
 نبا هب درفت « ةرامع ثيدح نم'بيرغ ثيدح اذه :هنبا داز ):ةرابعلا هذه لصألا يف ءاج -

 . (ةبقع
 هدانسإب « 497/١ طسوألا يفو ء1-0١18//1 ريبكلا محعملا يف يناربطلا هاور هجولا اذهو :تلق

 . هب ريكب نب ىجي ىلا
 . ردب لهأ نم ادحأ كردي مل ىييو ٠١7/1: دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا لاقو

 نب ةعفار نب ذاعم نع ديعس نب ىيي ثيدح نم «٠ (997) يراخبلا حيحص يف ثيدحلا لصأو
 . هركذف . . . :لاق « هيبأ نع يقرزلا عفار

 همه



 انثدح :لاق « يروُدلا سابع انثدح :لاق « بوقعي نب دّمحُم انربخأ]

 نمحرلا دبع نب قراط نع ٠ راّمع نب ةمركع انشدح :لاق ء حو بأ دا
 :عفار نب ةعافر انثدح :لاق « يشّرقلا

 بسك ْنَع 6 ّيبلا ىَهَن دَقَل :لاقف ٠ راصنألا نم ٍسلْجَم ىلا ٌءاَج ُهل

 ْتَناَك اذإ :لاقو « ٍضْرألا يرك ْنَع انهو « اهدي ْتْلمَعاَم الإ ةَديلولا

 , ٍماَجَحلا بسك ْنَع اَناهَتو « ها اَهْعَرْريِل وأ « اًهْعَريَْف ٌضرأ مكدَحَأل
 . ” انَحضاَوت ُهفِلعَت نأ انّرَمأو مم ري“ ره م 00

 نب فار ءاج :لاق « قراط نع « ةمركع نع « هريغو رْمضنلا وبأ هاور

 ؟[ ”ثيدحلا ٌركذ ٌّمُث « سلجم ىلا ةعافر

 نم اهدي بسك نم ناكام امأ « انزلا قيرطب اهبسك نع يهنلا دارملاو « ةمألا يه ةديلولا ١-

 . 14/١8 دواد يبأ لح يف دوهجملا لذب :رظني « كلذ يف سأب الف زبو لزغ

 نب عفار :ليقو « عفار نب ةعافر :هيف ليق دقف « هيوار ركذ يف أطخ هيف عقو دانسإلا اذه -9

 دبع نب قراط نم أطخلا اذه عقوو « جيد نب عفار :باوصلاو « أطحخ امهالكو « ةعافر

 يزملا كلذ نيب دقو « رامع نب ةمركع ىوس هنع وري ملدا ع فرعيال لوهجب لحجر وهو « نمحرلا

 . 75/9 لامكلا بيذه يف

 . (71475 دواد وبأ هاور « جيدح نب عفار ثيدحو

 مساقلا نب مشاه رضنلا يبأ ثيدح نم « 45/7 كردتسملا يف مكاحلاو « 741/4 دمحأ هاور -»“

 . هب ةمركع نع هللا دبع نب نوراه نع (7477) دواد وبأ هاورو . هَ

 نب ةعافر نأ « قراط نع ةمركع ىلا هدانسإب « ١71/4 راثآلا ناعم حرش يف يواحطلا هاورو

 .هركذف . . . كشلاب ةعافر نب عفار وأ عفار

 ظفاحلا راشأ دقو « (ةدايزلا نم ثيدحلا اذه):لصألا ةيشاح يف هنع لاق « نيتفوقعملا نيبام -4

 . نع رخآ هجو نم ُهَدْنُم نبا هجرخخأ دقو :لاقف « ةياورلا هذه ىلا 48/5 ةباصإلا يف رجح نبا

 م1



 ١ خلي هللا لوسر ىلوم عفار ”5 ظ

 . ورمع نب هللا دبع ثيدح يف ٌركذ هل « " يِهَبلا ابأ نكي

 ورمع نع ع ورمع نب دمحم نع « رانيد نب ورمع نع « ةنييع نبا ىور

 :ديعس نب

 ادحاو الإ ( ةييصت مهْنم دحاو َلُك َّقتعأ هريغو صاعلا نب ديعسل ادبع نأ

 , ُهقتعأف و يبل ُهَبيِصَت بهَوف ٠ « ٍلُخّرلا اذهب عفشتسَي و بلا ىلا بهدف 2

 . ” يِهّبلا وبأ عفار وهو « مالّسسلا هيلع ّينلا ىلوم انأ :لوقي ناكو

 دبع نب ميهاربإ انثدح :لاق « قشمدب ناوفص نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 :لاق ( دلاح نب ةقدص انثدح :لاق « راّمع نب ماشه انثدح :لاق ١ نم رلا

 ورمع نب هللا دبع نع « ؟ يعاّروألا ّيَمْس م نب ثيَعَم نع , دقاو نب ديز انثدح

 :لاق «

 لصأ نم ثيدحلا اذه نا ىلع لدي ظفاحلا نم لقنلا اذهف « عفار نب ةعافر نع :لاقف ( ةمركع
 . ملعأ هللاو « تادايزلا نم وه سيلو « باتكلا

 ١- ةباحصلا ةفرعم ٠١45/9 440//؟ ةباصإلاو « 85/5١؟ ةباغلا دسأو ؛ .

 . ةفيفخلا ءاحلا رسكو ةدحوملا حتفب ةب :هلوقب رجح نبا هطبض -؟

 ءام١/5 ةيلحلا فو ءةفرعملا يف ميَعُن وبأو « 57/0 ريبكلا مجعملا ف يناربطلا هاور -"
 . هب ةنييع نب نايفس ىلا مهدانسإب 7748/١١ ٠ ننسلا يف يقهيبلاو
 ؛ هلاح نع تكسو « 591/4 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذ يعبات « بويأ وبأ وه -4
 . 447/9 تاقثلا يف ناَّبح نبا هركذو

 هممس/



 'موُمْحَملا بْلَقلا وُذ :َلاق ؟ ِساّنلا ريع ْنَم « هللا َلوُسَراَي :انلق

 بلقلا مق « قداّصلا َناسّألا اَنَقَرَع ْدَق « انلُق :لاق « ٌقداّصلا ُناَّمَللاو

 الق ٠ دسح الو يل الو هيف مآ ال يذلا تل يتلا وه :لاق ؟ مومخملا

 ايف اذه فرت ام :انلق « ةرخآلا ُبحُيو اينّدلا انمي يذلا :لاق ؟ هنأ ىلع َنّمَف

سَح قلع يف ٌنِمْوُم :لاق ؟ ِهِرثَأ ىلع ْنَمَف ٠ « و هللا لوُسَر ىلوم عفار
 الإ ( ٍنّ

 . ؟ ايف هّنإف اذه اّمأ :اًملق

 ١ : " ةشئاع ىلوم عفار -”517 7

 رفعج نب دّمحُم انثدح :لاق ؛ وكلا رفعج نب دمحم نب ديز انريعأ

 | ليعامتإ نع « ؟ريثك نب دّمحُم نع « ناميلس نب مكحلا انثدح :لاق « تاّكقلا

 اذا تيبلا تممخ نم « دسح الو هيف لغال يذلا يقنلا يقتلاب ثيدحلا يف هرسف مومخملا ١-

 . ١١14/1 راونألا راخب عمجم « هتسنك

 نم « 7٠5/4 ناميالا بعش يف ئقهيبلاو « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو © (4715) ةجام نبا هاور -؟

 . هب رامع نب ماشه ثيدح

 . هب دقاو نب ديز ىلا هدانسإب 2 79/5و ع 1١41/١ ةيلحلا يف ميَعُن وبأ هاورو

 . بدألا باتك يف مصاع يبأ نباو نايفس نب نسحلا ىلا ةباصإلا يف رجح نبا هازعو

 «ردقلا ىري ناكو « قدصلا هلحم ديزو « نسح حيحص ثيدح اذه :يزارلا متاح وبأ لاقو

 . ١710/7 ثيدحلا للع :رظني

 . 448/5 ةباصإلاو © ١94/9 ةباغلا دسأو « ٠١ 450/7 ةباحصلا ةفرعم -*

 . 351/8 ناسللا يف امك « ثيدحلا كورتم وهو « يفوكلا قاحسإ وبأ هلعلو « هفرعأ مل -4

 نك



 :لاق « ةشئاع ىلوم عفار نع « 'يّهرملا سيردإ يبأ نع «زاّربلا

 مالسلا هيلع ّيينلا ّنإو « اهدْنع لي هللا ْلوُسَر َناَك اذإ اهُمدخُأ امالغ تنك

 " اع َداَع ْنَم هللا َداَع :لاق

 حرا اذه نم الإ فرع « ٌُبيرغ ٌدانسإ اذه

 ظ ” ملُسأو عفار - 1

 . * امهركذ َمدقَ دقت « هلو يبلا ايداَح

 ثراحلا نب ةئراَح نب مسج نب دْيَر نب يدع نب جيدخ نب عفار -84

0 6 
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 . ةيواعم نمز يفوت « يثراحلا يراصنألا يسوالا هللا دبع وبأ 1 هلا هك م 5 7 .6 .ٌم 2 ع

 ارمع نباو « ديبل نب دومحم :هنع ىور

 ١- يذمرتلا هل ىور « عيشت هيف ةقث وهو « يثوكلا ينادمحلا راوس وه .

 رجح نبا هركذو . وكلا رفعج نب دَّمحُم نب ديز ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور -؟
 . ليهاجملا هتاور ضعب ببسب « حصيال ثيدحلا اذه نا كشالو ( هدنم نبا نع القن

 . 5/١ ةباصإلاو ءاؤذكو ؛. ١ ةباغلا دسأو © ٠١44/7 ةباحصلا ةفرعم -»

 انيلإ لصت مل ملسأ ةمجرت نكلو « رجح نباو ريثألا نبا ركذ امك ملسأ ةمجرت ف امدقت -4
 ء9.44/؟ ةفرعملاو « "48/5 يوَهَبلل ةباحصلا مجعمو « ١١9/4 يناثملاو داحآلا -

 . 5"47/؟ ةباصإلاو 20١9/7 ةباغلا دسأو « 475/5 باعيتسإلاو
 ورمع هلاق « َنيعلستو عيرأ نبا وهو تاموأ « نيتسو نامث ةنس يفوت :هنبا داز):لصألا يف ءاج - -5

 نب دومحمو « ليهسو ةعافرو هللا ديبعو هللا دبع هونب :هنع ىور . ناهبصأ حف َدهَش «٠ يلع نب
 :لاق « يرهزلا نع سنوي نع دعس نب ثيللا لاق . دومحم نب رفعجو « ديبل نب رفعجو ؛ ديبل

 ه8



 :لاق « بيبح نب سنوي انثدح :لاق « سنوي نب دمحم نب دمحم انربخأ

 نب نمحرلا دبع نب ريَرْش نع « ' دعس نب ميهاربإ انثدح :لاق « دواد وبأ انثدح

 :لاق "[عفار هدج نع « جيدخن نب عفار

 م6 هم م سامم ه6 0000 َّس 3 هرم 6 + .كلم 5 ٠

 مهلبت عقاوم موقلا ىَري ىتح « حبصلا ةالّصب اورفسأ :ل هللا لوسر لاق

 . ؛ اذهب ريرُه نع « هريغو ديعس نب ةبيتق هاور

 . * هدج نع « هيبأ نع « ريره نع ع« بّدؤملا ليعامسإ وبأ هاورو

 ميهاربإ انثدح :لاق « يلفونلا ناميلس نب رفعج انئدح :لاق « يرصملا سابعلا نب يلع انربخأ

 . ةدايزلا نم انه ىلا :ةرابعلا هذه تءاج مث . (

 :هلوقب ميَعُت وبأ هبقعت دقو « ميهاربإ وبأ :باوصلاو « (دعس نب ميهاربإ) :هدنم نبا لاق اذك ١-

 نبا ىلا ميهاربإ بسنو « ةينكلا طقسأف دواد يبأ نع سنوي ثيدح نم نيرخأتملا ضعب هحرخأو

 . مهو هنم وهو ©« كعس

 وهو «٠ ناميلس نب ميهاربإ :باوصلاو « (ميهاربإ وبأ) هلوق يف دواد يبأ نم مهو عقو دقو :تلق

 . بدؤملا ليعامسإ وبأ

 . ميعُت يبأل ةفرعملا نمو « يسلايطلا دنسم نم هدايزلا هذه -؟

 . هب دعس نب ميهاربإ نع 515/5 يسلايطلا دواد وبأ هاور -#

 . ةياورلا هذه ىلا ةفرعملا يف ميَعُن وبأ راشأ -4

 هدج نع ريره نع بدوملا ليعامإ يبأ ىلا هدانسإب « 7717/4 ريبكلا مجعملا يف قناربطلا هاور -ه

 ش . هيبا نع هيف سيلو « هب

 انثدح :لاق « ناطقلا نسحلا نب نيسحلا نب دّمحُم انربخأ ):هنبا داز :لصألا يف ءاج :ةظوحلم

 ٠وه



 « جيد نب عفار نع « ديبل نب دومحم نع « ةداتق نب رمع نب مصاع نع « نالجع نب دّمحُم
 . رحألل مظعأ هناف رجفلاب اورفسا :ِلو هللا لوسر لاق :لاق

 . هلثم مصاع نع قاحسإ نب دّمحُمو نالجع نب دّمحُم نع نايفس نع مالسلا دبع نب نامعن هاور

 دّمحُم نب هللا دبع انثدح :الاق سنوي نب دّمحُم نب دّمحُمو قاحسإ نب ديعس نب دمحم انربخأ

 . اذهبي مالسلا دبع نب نامعنلا نع « ةريغملا نب دمحم انثدح :لاق « نامعنلا نب

 . ملسأ نب ديز نع دواد يبأ نع ةبعش نع سايا يبأ نبا هاورو

 نبب رمع نب مصاع نع ملسأ نب ديز نع - ناقربزلا نبا وهو - دواد نع ةبعش نع :ةيقب لاقو
 . ةداتق

 . هريغو دعس نب ماشه :ملسأ نب ب ديز نع ثيدحلا اذه ىورو

 انثدح :لاق « عديمسلا نب نيسحلا انثدح :لاق « اديصب يسرحلا باهولا دبع نب دّمحُم انربخأ

 نب ورمع نب دّمحُم انثدح :لاق « شايع نب ليعامسإ انئدح :لاق « يروصلا كرابملا نب دمحم

 « جيدحخ نب عفار نع « ديبل نب دومحم نع « ةداتق نب رمع نب مصاع نع « يراصنألا ةثراح
 . رجألل مظعأ هناف حبصلاب اوحبصا :لاق ِدلَو يبنلا نا

 ماشه نع « ثيللا نع « ريكب نب ىيي انثدح :لاق «ءرصمع يدادْعَبلا رفعج نب هللا دبع انربخأ

 . هموق نم خايشأ نع « ديبل نب دومحم نع « ملسأ نب ديز نع « دعس نب

 . هموق نم رفن نع « دومحم نع « ديز نع ماشه نع :ميَعُن وبا لاقو
 . هتدحج نع « ديحب نبا نع « ملسأ نب ديز نع « دعس نب ماشه نع :صفح نب نيسحلا لاقو

 . هموق نم لاجر نع « دومحم نع « ديز نع :ناسغ وبا لاقو

 . هموق نم رفن نع « مصاع نع « ديز نع :يرهزلا بوقعيو يدرواردلا لاقو

 . لسرم ٌوْقلَو يبلا نع « ديز نع :رمعم لاقو

 رمع نب مصاع نع « ضايع نب ديزي نع « كيدف يبأ نبا نع ئثدح :ةبيش يبا نب ركب وبا لاقو
 . هلو يبلا نع « عفار نع « دومحم نع « ىسوم نب نمحرلادبع نع «

 . هدج نع هيبأ نع « مصاع نع « حيلف نع :رمع نبا لاقو
 . كلام نب سنأ نع « ملسا نب ديز نع « يلفونلا كلملا دبع نب ديزي نع :دلخم نب دلاح لاقو

 ع

 ١؟ه



 . ةرصبلا لهأ يف ُهدادع « ريّبح ابأ نكي « مكحلا وخأ

 . " عفار نب نارمع هنباو « تماصلا نب هللا دبع :هنع ىور

 انربخأ :لاق « دوعسم وبأ انثدح :لاق « ىيحي نب نمحرلا دبع انربخأ

 دبع نع « لاله نب ديمُح نع « ةريغملا نب ناميلس نع « ناّئس نب دّمحُم

 :لاق « رذ يبأ نع « تماصلا نب. هللا

 ُرِواَجُيال نآرَقلا نوئَرقُي اَمْوَق ينم ْنم] يدْعَب نإ :5 هللا لوسر لاق

 "0 . ةّيمّرلا نم ْمُهّسسلا جُرْخَي امك نيّدلا نم َنوُحّرْخَي , مهيقالَح

 ١ ؛[مشاه نب بلّطملا دبع نب ثراحلا نب ةعيبر] - ما '

 ءاج مث ( اذمبي دلخم نب دلا انثدح :لاق « يرودلا سابع انثدح :لاق « بوقعي نب دّمحُم هانربخأ

 « رخآ باتك يف ديناسألا هذه ىور ٌهَدْنَم نبا نأ ودبي :تلق . ةدايزلا انه ىلا :لقنلا اذه ةياهن يف

 يبأ ظفح ىلع لدت يهو « باتكلا اذه لصأ نم تسيل يهف « ةفرعملا باتك يف هنبا اهلخدأ مث

 . نوتملاو ديناسالاب ةعساولا هتياردو هللا دبع

 ١- ةباحصلا ةفرعمو « 7517/7 يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو « 7514/7 يناثملاو داحآلا ٠١80/7 «2

 ةباصإلاو 2154/9 ةباغلا دسأو « 487/7 باعيتسإلاو 441/9 .

 . رافغ يأ ليلُم نب ةليعت نب نم وه امنإو « مهنم سيل وهف « رظن رافغ ىلا هتبسن يفو

 ؛ هالوم رح يبأ نب حلاصو « مكحلا هيخأ نباو « مِيِلُسس نب ورمعو :هنبا داز):لصالا يف ءاج -19
 . ةدايزلا تهتنا انه ىلا نيعي « ىلا :لاق مث ( ناسارخب تام هنأ :لاقيو

 حيحصلا وه هتبثأ امو « ةمداقلا ةمجرتلا عم مالكلا طلتخاو لصالا نم طقس نيتفوقعملا نيبام -#

 دق هنأ ودبيو « ةفرعملا يف ميَعُت وبأ هاور اذكو « فّنصملا نع ةباغلا دسأ يف ريثالا نبا هلقن دقو «

 . ميعُت يبأل ةباحصلا ةفرعم عم ةنراقملاب اذه رهظي امك « اعفار ىمسي نمم ىرخأ مجارت تطقس

 . 451/79 ةباصإلاو « 7١9/7 ةباغلا دسأو « ٠١88/7 ةباحصلا ةفرعم -4



 . ' مهفلاخف « كلام نع

 , دواد يبأ نب ميهاربإ انثدح :لاق « فسوي نب بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 نع « ءامسأ نب ةّيريوُج انثدح :لاق « ءامسأ نب دّمحُم نب هللا دبع انثدح :لاق

 دبع نب لفْؤُت نب ثراحلا نب هللا دبع نأ « يرهُرلا نع « سنأ نب كلام
 :لاق « هثّدح ثراحلا نب ةعيبر نب بلطملا دبع نأ « هثدح بلطملا

 و7 7 مام سو

 ثيوحلا َرَكَذ مك « بلطملا دبع نب سائعلاو ثراَلا نب عر مج
 . ؟ هلوطب

 . َةعامجلا فلاخف « ّيرهُرلا نع « قاحسإ نب دّمحُم هاورو

 دمحأ انثدح :الاق « بوقعي نب دّمحُمو « دايز نب دمحم نب دمحأ انربخأ

 :لاق « قاحسإ نب دّمحُم نع « ريكُب نب سنوي انثدح :لاق « رابح ادبع نب

 نب بلطملا دبع نع ٠ لفوث نبا هللا دبع نب دّمحُت نع « يرهُبلا يئدح
 :لاق « بلّطملا دبع نب ثراحلا نب ةعيبر

 ع
 7 - 4 2 5 ما

 « يبأ عم انأو ثراحلا نب ةّعيِبرو بلطملا دبع ْنِب سابعلا ٌعَمَتْحا

 هجرخأ دقو :هلوقب هبقعت مث « هدنم نبا ىلع اكردتسم هجرحأ ئيدملا ىسوم ابأ نأ ريثألا نبا ركذو
 نيب هتعضو امو « ةمجرتلا ةيادب طقس دقو :تلق . هيلع هكاردتسا يف ةدئاف ْيَأَف « هدنم نبا

 . ةمدقتملا رداصملا نم هتكر دتسا نيتفوقعم

 ١- ةلمجلا هذه ىوس اهنم يقبامو « ةمجرتلا ةيادب تطقس .

 . هب يعبضلا ءامسا نب دّمحُم نب هللا دبع نع )١784( ملسم هاور -؟

 ةيزخ نباو « ١١5/4 دمحأو « ٠١5/0 يئاسنلاو « (5985) دواد وبأو « اضيأ ملسم هاورو

 . هب يرهزلا ىلا مهدانسإب 2« (55145)

 هو”



 8 ' يمّلُمألا ٍبْعَك نب ةعيبر - 1

 . زاجحلاب هثيدَح «٠ ساّرف ابأ نكي

 نارمع وبأو « يلع نب ةلظْنَحَو « نمحرلا دبع نب ةمّلَس وبأ :هنع ىور

 ” ينوجلا

 نب سابعلا انثدح :الاق . بوقعي نب دّمحُمو « ناميلس نب ةمثيخ انربخأ

 :ح « يبأ ينربخأ :لاق « ديْرَم نب ديلولا

 نب ساّبعلا نب دّمحُم انثدح :لاق « سيّنَب دايز نب دّمحُم نب يلع انربخأو

 يبأ نب ىجي نع « يعازوألا انثدح :الاق ٠ ركب نب رشب انثدح :لاق « فلح

 :لاق © بعك نب ةعيبر ئثدح :لاق « نمحرلا دبع نب َةمَلَس يبأ نع ؛ ريثك

 :تلَقف « ينلس :لاقف « هتحاحبو هئوُضَوب هيتآ كلك بلا عم تنك

 كسفت ىلع يّنعأَف :لاق « َكاذ َوُه :تلق ؟ كلذ َرْيغَوأ :لاق ٠ هّنخلا يف َكَنقفاَرُم

 . دوُجّسلا ةّرثكب

 هب قاحسإ نب دّمحُم نع « هيبا نع بوقعي نع « ١17/4 دمحأ هاور ١-

 ( ٠١84/57 ةباحصلا ةفرعمو « 787/١ يوَكَبلل ةباحصلا مجعمو « م4 يناثملاو داحآلا -

 . 414/١ ةباصإلاو « 7١7/7 ةباغلا دسُأو « 494/7 باعيتسإلاو

 . يرصبلا بيبح نب كلملا دبع وه -#

 هللا ديبع نب زيزعلا دبع نع « شاّيع نب ليعامسإ هاّنك ) فّنصملا نبا. ةدايز نم لصألا يف انه ءاجو

 هذهو :تلق . هنبا ةدايز تهتنا :لاق مث (يملسألا يبأ نع « ءاطع نب ورمع نب دّمحُم نع 3

 . ةمجرتلا ةياف يف يأتس ةياورلا

 نول



 .١ راه

 ١ مهريغو ةرمح نب ىيحيو « كرابملا نب هللا دبعو « دايز نب لقحملا هاور
 يوهملا ُهْعَمْسَأ تنكف « هترجُح دنع تيبأ تنك :لاق « هدانسإب يعازوألا نع ََس 7 همه ع هس 0-02 ا ََ .ُ 8 /7

 . ' هدّْمَحِبو هللا ناَحْبَس « َنيملاَعلا بر هللا ناَحّبَس :لوقُي ليلا نما 70 ل م سر تش عا “طا ساه 2 هر مة
 2 و

 . مالّس ْنِب ةيواعمو 2 رمعم هاور كلذكو

 روصنم نب لمحأ انثدح :لاق 4 يدادْعَبلا دمحم نب ليعامسا هان ربخأ

 . " اذهب ريثك يبأ نب ىيي نع « رَّمْعَم نع « قازّرلا دبع انثدح :لاق « يداَمّرلا

 انثدح :لاق « يقشمُدلا ةعْرُر وبأ انثدح :لاق ٠ بوقعي نب يلع ُةانربخأو

 ركذ مث « ريثك يبأ نب ىيي نع « مالّس نب ةيواعم انثدح :لاق « حلاص نب ىيي

 .؟ ثيدحلا

 « يملُمألا ةَعيبَر نع « ينوحلا نارّمع يبأ نع ( ةلاضف نب ُكراَبم ُةاورو

 4 - مم ىو ناس هَ و -

 . ثيدحلا ركذ مث ( هل ّىبلا مدخنأ تنك :لاق

 ١- ليللاب صتخم وه :ليقو « نامزلا نم ليوطلا نيحلا وهو -- واولا رسكو ءاحلا حتفب - يوهلا (

 راونألا راح عمجم 181/8 .

 فهد يئاسنلاو « (85١؟٠) دواد وبأو (489) ملسم هاور يعازوألا نع لقحلا ثيدح -!؟

 ىربكلا ننسلا يفو ١/ » 754يف ميت وبأو « مجعملا يف يوغبلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نباو

 ةفرعملا . ٠

 ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هاور كرابملا نبا ثيدحو ١71/5 « ناّيح نباو 70/5" .
 “- دبع نع « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو « 05/0 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو « 5/4 دمحأ هاور

 هب قازرلا .

  -4هدنسم يف ةناوع وبأ هاور ١917/5 « ىلا امهدانسإب « 1/5 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو

 هب مالس نب ةيواعم .

 هوه



 ١ ٍناَعّصلا [قاحسإ] نب دّمحُم انثدح :لاق « بوقعي نب دّمحُم ُةاكربخأ

 يبأ نع « ةّلاضف نب ُكراَبُم انثدح :لاق « يرّمْؤَحجْلا ديلولا نب ُفَلَخ انثدح :لاق

 . " اذهي ينؤحْلا نارمع

 نب دَّمحُم نع « هللا ديبع نب زيزعلا دبع نع « شاّيع نب ليعامسإ هاورو

 . ” 5 ّيبلا ُمَرلَي ناك مُهْنم ّىف نإ « يملسألا ساَرف يبأ نع « ءاطع نب ورمع

 ٍميَعُت نع « ءاطع نب ورمع نب دّمحُم نع « قاحسإ نب دّمحُم هاورو

 . * لو ّيبلا ُمَرلَي ناك هنأ :بُعك ّنب ةعيبر نع «رمجملا

 *داّبع نب ةعيبر ثا

 . يزاجح « "يلئُدلا داّبع نبا :لاقُيو « داّبَع نبا :ليقو

 ةمئالا دحا « يناغاصلا قاحسإ نب دّمحُمو « هتمجرت رداصم نم ةدايز نيتفوقعملا نيبام ١-

 . يراخُبلا الإ ةتسلا هنع ىور « مالعألا

 جلعدو « مجعملا يف يوغبلاو « 58/4 دمحأو « 157/7 هدنسم يف يسلايطلا دواد وبأ هاور -7

 كردتسملا يف مكاحلاو « 58/ه ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « 47ص نيلقملا دنسم يف يزجسلا

 . هب ةلاضف نب كرابملا ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو ءه١٠/#و 27/9

 . هدنم نبا ىلا اهبسنو ةياورلا هذه ىلا ةباصإلا يف رجح نبا راشأ -»

 . هب قاحسإ نب دَّمحُم ىلا ىلا هدانسإب « 5/5 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -

 2٠١١9.8/5« ةفرعملاو « 381/5 يوَعَبل ةباحصلا مجعمو « 707/١ ىناثملاو داحآلا -

 . 459/9 ةباصإلاو 2 71/9 ةباغلا دسأو 2« 497/7 باعيتسإلاو

 . هطبض يف حيحصلا وه اذه « ةدحوملا فيفختو ةلمهملا رسكب :هلوقب « دابع رجح نبا طبضو

 ءاي ةزمهلا بلقب « يليّدلا :هيف لاقيو « اهرسكب ليقو « ةزمحلا حتفو لادلا مضب « يلئدلا -5

 . 54/5 هبتشملا حيضوتو « 5078و « 5048/7” باسنألا :رظني «
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 دائرلا وبأو «٠ ملسأ نب ديزو , ردكْملا نب دمحم :هنع ىور

 . ١ دلاخ نب ديعسو « هللا دبع نب نيسحو

 اًيلهاَح ناكو « ” [داّبع| نب ةعيبر ينربخأ « هيبأ نع :"دانّرلا يبأ نبا لاق

 . ملُسُأف

 نب دّمحُم متاح وبأ انثدح :لاق « يزاّرلا ىسيع نب دمحم متاح وبأ انربخأ

 :ح « يزاّرلا سيردإ

 نب دّمحُم ليعامسإ وبأ انثدح :لاق « قاّرولا دمحم نب دمحأ انثدحو

 نب دّمحُم انثدح :لاق « يراصنألا هللا دبع نب دّمحُم انثدح :الاق « ليعامسإ

 :لاق ؛ يللا داع نب ةعير نع , ردكْنملا نب دَّمحُم نع (« ورمع

 لا هدرا ميلا ف 1 سال عبي زاجملا يذب يك هللا لوُسَر تيأر

 7 يا 2 2 4 مسه
 ْمكَنرعَيال سانا ١ اهيااي :لوقُي وُهو «ُهاَنتحَو دقت لَوْحَأ َلْحَر ُهءارَوَو « هللا

 ١- يظراقلا وه دلاخ نب ديعسو « ساّبع نب هللا ديبع نبا وه هللا دبع نب نيسح .

 . يدملا ناوكذ نب هللا دبع :همساو « دانزلا يبأ نب نمحرلا دبع وه -19

 يبأ نبا اهاور « هيبا نع دانزلا يبأ نبا ةياورو «اطحخ وهو « نمحرلا دبع :لصألا يف ءاج -"

 يف ميَعُب وبأو 2 51/5 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف يوغبلاو « داحآلا يف مصاع
 . ةفرعملا

 نسم اقوس ناك « تافرع نم بيرق عضوم زاجل وذو - ناتحوتفملا ميحلا ميملاب -- زاحبل -

 ةيقاب لازتال « ةميدق راثآ هيفو « هيبرغ نم بكبك لبج نم ليسي بعش وهو « برعلا قاوسأ
 . 797ص يراخُبلا حيحص يف اهركذ دراولا ةنكمألا مجعم :رظني « نآلا ىلا

 ه5وا/



 . ١ بّهَل وبأ :اوُلاَف ؟ اذه ْنَم :تلق ( ْمُكئاَبآ نيدو ٌمُكنيد ْنَع اذه

 نب ديعسو « ملسأ نب ديزو « داّرلا وبأ :ةعيبر نع ثيدحلا اذه ىور

 . ' مهريغو ءورمع نب دّمحُمو « هللا دبع نب نيسحو « دلاخ

 انثدح :لاق « راّيس نب قاحسإ انثدح :لاق « ناميلس نب ةمثيخ انربخأ

 « داّبع نب ةعيبر نع « دلاخ نب ديعس نع « بئذ يبأ نبا نع « مصاع وبأ
 :لاق

 و ١

 وعدي اذه نإ :لوقي وهو , "ظاكغ قوس يف ٌهِل يبلا ْعّبْتَي بهل ابأ تيأر . 1 7 ني مو م0 ع

 ع 000 2 3 كس لس 2 5

 !ء ذولي و هللا لوسرو « مكئابآ نيد ينْعَي « نيد ريغ ىلا
 . ؟ نائريفض هل لوح ما

 يناربطلاو « 447/7 دنسملا دئاوز يف دمحأ نب هللا دبع و « داحآلا ف مصاع يأ نبا هاور ١-

 . هب ةمقلع نب ورمع نب دّمحُم ىلا مهدانسإب « 51١/0 ريبكلا مجعملا يف

 ه.ل-ه.17/4 ةرهملا فاحتإو 2 51-54[ ريبكلا يناربطلا مجعم :يف مهثيداحأ جيرخت رظني -1

 . 41-4١7 14/8 عماجلا دنسملاو ؛

 اليك ٠" اهنع دعبي « فئاطلا نم يقرشلا لامشلا يف عقي ناكم -- نيعلا مضب -- ظاكع -»

 قاوسأ نم قوس وهو « كانه نايقتلي امدنع جرعلا يداو لفسأو برش يداو لفسأ يف « ابيرقت
 يف ةريثألا ملاعملاو « 78”7ص يراخبلا حيحص يف اهركذ دراولا ةنكمالا مجعم :رظني « برعلا

 . ١99 ص ةريسلاو ةنسلا

 يناربطلاو ٠ 4947/+ دنسملا دئاوز يف دمحأ نب هللا دبع و « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور -4

 بئذ يبأ نب نمحرلا دبع نب دِّمحُم ىلا مهدانسإب ٠ ةفرعملا يف ميت وبأو ٠ 57/9 ريبكلا محعملا يف
 . هب
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 انثدح :لاق « ميهاربإ نب ب, قاحسإ انثدح :لاق « رمع نب دِّمحُم انربخأ

 نم ئثذحف :لاق « قاحسإ نب دمحم نع « يبأ انثدح :لاق ( ريرج نب بُهَو

 :لاق ( يليّدلا داّبع نب ةعيبر نع ؛ ١ [ملسأ نب ديز نع] مهن ال

 « ىلع ْمهلزاَنم يف لئابقلا َُبي و هللا لوُسَرو , يبأ عم باش مالُعل ين

 لح هْيَلَع ِنْيَكريدَع وذ ءيضو لّوحأ ٌلْحَر ُةفلو ٠ ( َلَجَو رع هلل ىلا ْمُهوْعَدَي

 :لاقف ٠ لُخرلا َكلَذ '[مهيلإ] اق موق ْنَع كك هللا لوُمَر فرّصلا اذإ ؛ةُينَدَع

 ْمُكَءاَفْلَحو ىّرْعلاو تآللا مُكقاَْغأ نم ارشد نأ مكي اذه نإ « نالف يبي

 الف ؛ ةلالّضلاو ةعاببلا نم هب َءاَحاَم ىلا ضْيقوُأ يني كلام يني ْنم ٌّنحلا نم

 ؟ ٌعَمْمْأاَم لوقيف ُهَرْئَأ ُعَبَي يذلا اذه ْنَم :يبأل تلقف « ُهْنم اوُعَمَْتآَلو ُةوُعيطُت

 . ” بهل وبأ وهو « بلّطملا دبع نب ىّرعلا دبع ُهّمَع اذه يتب :يبأ لاقف

 نع « قاحسإ نب دٌّمحُم نع « يومألا ىييو « ةدئاز يبأ نبا ٌةاور

 . ؟ اذهب داّبع نب ةعيبر نع « هللا ديبع نب هللا دبع نب نيسح

 نوكي نأ دعبي الو « ثيدحلا جيرخت رداصم نم اهتبثأ دقو « لصألا نم تطقس ةدايزلا هذه ١-

 :لاقف « قاحسإ نبا نع مزاح نب ريرج هاورو :لاق ميَعُت ابأ ناف « هسفن فّنصملا نم طقسلا

 ناك ناف « ةعيبر نع يوري مهبملا لحرلا نأ نيبت ةياورلا هذهف « ةعيبر نع « مهقتأ ال نم نثدح

 . ملعأ هللاو « مامبالا ىلا ةفاضالاب « اعاطقنا دانسإلا يف ناف كلذك

 . قايسلا هابأي اطحح وهو « هيلا :لصألا يف -؟

 يف يوغبلاو « 497/7 دنسملا دئاوز يف دمحأ نب هللا دبع و « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور -*

 . هب قاحسإ نب دّمحُم ىلا مهدانسإب .« مجعملا

 ء 59/0 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « 497/8 دنسملا دئاوز ف دمحأ نب هللا دبع هاور -4

 . هب ةدئاز يبأ نب ايركز نب ىيي مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو
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 «رماع نب ةعيبز 4 ظ

 . َنيطئسلف لهأ يف هداَدع

 . ناّسَح نب ىيي :هنع ىور

 نب دمحأ انثدح :لاق « يروباسُيَنلا نسحلا نب نيسحلا نب دّمحُم انريخأ

 انثدح :لاق « ناميلس نب ةمْلَم انثدح :لاق « يزورملا راّيس نب روصنم

 :لاق « رماع نب ةعيبَر نع « ناّسح نب ىيي نع « كرابملا نب هللا دبع

 " ماَركألاو لآلَخلا اًذاّي ب وُظلأ :لوقي كي ّينلا تعمس

 . هجولا اذه نم الإ هبتكن ملا « ٌبيِرَع ثيدح اذه

 5 ؛ َةنَسَح نب ليبحرش نب ةعيبر -6 ا

 يف يوغبلاو « 497/ دنسملا دئاوز يف دمحأ نب هللا دبع و « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاورو

 ظ . هب يومألا ديعس نب ىيحي ىلا مهدانسإب « مجعملا

 ١- مزاح نب ريرج وه « مهتأ ال نم ٍئثدج :هلوق قاحسإ نبا نع ىور يذلا نأ ديري .

 ؛« 197/9 باعيتسإلاو 2 1١917/7 ةباحصلا ةفرعمو « 5781/١ يوَعّبلل ةباحصلا مجعم -؟

 ش . 454/5 ةباصإلاو 25١/9 ةباغلا دسأو

 ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو ؛ ١.0/5 ريبكلا خيراتلا يف يراحُبلاو 23 الال/4 دمحأ هاور -#

 وبأو ©« 43/١ مكاحلاو « 54/0 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف يوغبلاو « 10

 . هب كرابملا نب هللا دبع ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف مين

 . 4485/5 راونألا راحب عمجم « هلوق نم اورثكاو « هيلع اوتبثاو هومزلا يأ :(اوظلأ) هلوقو

 نيتفوقعملا نيبامو . 504/7 ةباصإلاو « 7١7/7 ةباغلا دسأو « ٠١94/7 ةباحصلا ةفرعم -4

 . ةمدقتملا رداصملا نم كردتسم



 . ىلعألا دبع نب سنوي نب ديعس وبأ يل هلاق « رفعح هنبا :هنع ىور
 « حلاص نب نامثع نب ىيجي انثدح :لاق « ةبتع نب نسحلا نب دمحأ انربخأ

 بأ نأ ٠ ةنّسَح نب ليبحرُش نب ةعيبر نب رفعج نع « ةعبهَل نبا انثدح :لاق
 . ١ لو ّيبلا ىأَر دق ناك

 8 " يفقثلا فْوَع نب [ريَمْع] نب ورّمَع نب ةعيبر -" 0

 يذمُْرَتلا دابع نب مساق انثدح :لاق « يراخبلا دّمحُم نب هللا دبع انربخأ

 نب دّمحُم نع « ناورم نب دّمحُم نع , دمحم نب نب حلاص انثدح :لاق 2

 :لاق هنأ « ساّبع نبا نع « حلاص يبأ نع « بئاّسلا

 سوكر مكلف رم نإو :هباحصأو ورْمَع نب ةعيبَر يف ةبآلا هذه تل

 ١- هب ةبتع نب نسحلا نب دمحأ ىلا اقلعم ميَعُت وبأ هاور .

 . 4070/9 ةباصإلاو « 71١4/5 ةباغلا دسأو « 914١٠/؟ ةباحصلا ةفرعم -؟
 . ؟الو :ةيآلا « ةرقبلا ةروس -

 نسبا نع حلاص يأ نع يبلكلا قيرط نم هَدْنَم نبا هاور :لاقو ٠ ةباصإلا يف رجح نبا هركذ -4
 . ةمركع لوق نم ريرح نبا هاورو « سابع



 ١ فَلَخ نب ةّيَمَأ نب ةعيبر "1 0

 . كلو يبلا ٍرْصَع ع يف دلو

 نب ىيي نع « قاحسإ نب دّمحُم نع « لّضفلا نب | ةمَلَس :هثيدح ىور

 :لاق « "[دابع هيبأ نع] «ريبُرلا نب هللا دبع نب داّبع
 يي مو م

 نب ةعيبر :ةفرع ص ىلع وهو هلك هللا لوُسَر لوقب ِساّنلاب ٌحَرْصَي يذلا ناك

 - 4 نكّسلا نب ةعيبر - 0

 ٠ نيلعسلف لهأ يف هئاثع ٠ ؛ يعرف ةميور وأ

 :لاق ( لهس ني ىسوم ان انثدح :لاق

 ١- ةباحصلا ةفرعمو « ”9/؟ يوُكَبلل ةباحصلا مجعم ٠١96/7« ةباغلا دسأو 509/8 «

 ةباصإلاو 57٠0/7 .

 ثيدحلا جيرخت رداصم نم ةدايزلا هذه -؟ .

 #»- ف ميَعُت وبأو « ةباصإلا يف امك « نيهاش نباو « 51/8 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور

 هب قاحسإ نبا ىلا مهدانسإب « دسألا يف ريثألا نباو « ةفرعملا .

 سابع نبا ىلا رخخآ هجو نم يوغبلا هاورو ْ

 يرغبلا :مهنم « هرمأ يف رظنلا نعمي م نم ةباحصلا يف ثيدحلا اذه لجأل هركذ :رجح نبا لاقو

 ميعُت وباو ُهَدْنُم نبا :مهعبتو « ياربطلاو « يدروابلاو « نكسلا نباو « نيهاش نبا « هباحصأو

  (2كلذ ىلع ليلدلا ركذ مث « رمع نمز يف ٌدترا هنأ كلذ دعب ركذ مث .

  -4ةباحصلا ةفرعم ٠١98/7 « ةباغلا دسأو  » 5١7/9ةباصإلاو 451/7 .



 . نكّسلا نب ةعيبر هماو « ةحيوُر وبأ :ةباَحّصلا نم نيطسلف لَرُن نممو

 :لاق , دامح نب دمحأ نب دمحم انثدح :لاق ( عفان نب دّمحُم انربخأ

 انثدح :لاق « يرّسسلا نب نابأ بيبش وبأ انثدح :لاق « لهس نب ىسوم انثدح

 هدج نع « زرْحُم هيبأ نع « ةحيَور يبأ نب رابحلا دبع نب زرْحُم نب رابحلا دبع
 :لاق « نكّسلا نب ةعيبَر ةحيَور بأ نع « رابحلا دبع

 ش . ١ َءاَضْيَي ةَيار يل َدقَعف هلو بلا ىلع تمدق

 0 . . ؟ يشّرجلا زاغلا نب ةعيبر -49 1 5 1 ءا كه

 . هتبحص يف ٌفلَتْحُم « مالا لهأ يف هُداَدع

 سيق نب ةيطعو « بعك نب ريشبو « ةعيبر نب زاَعلا هنبا :هنع ىور
 ش . مهريغو

 ( غياّصلا ليعامسإ نب دّمحُم انثدح :لاق « دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ
 ليقع يبأ نع « ميهاربإ نب ملسم نع « ناّولحلا يلع نب نسحلا انثدح :لاق

 :لاق « ”لكوتملا وبأ انثدح :لاق « يقّرؤّدلا ةبقع نب ريشُب

. 
 هب لهس نب ىسوم نع مالا كلا يف يبالوُدلا هاور

-١ 

 ىورو « ةباحصلا يف يلمرلا لهس نب ىسوم هركذ :77 8/9 ديناسملا عماج يف ريثك نبا لاقو
 . ةدنم نباو يبالوُدلا هثيدح

 , 498/9 باعيتسإلاو « 95١٠/؟ةباحصلا ةفرعمو « 400/١ يوَكَبلل ةباحصلا مجعم -؟
 . 29/1/59 ةباصإلاو « 8١5/؟ ةباغلا دسأو ِم

 . ةتسلا هل ىور ( ةقث يعبات « يجانلا دواد نب يلع وه -



 ةّيواَعُم ِنَمَر يف ِساَّنلا ١[هيقَف] وهو ( يشرح ةعيبر تق
24 
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 َِع 1 2 ا

 يبأ كلملا دبع نع « ةسيئ ةسيئأ يبأ نب ديز نع « ورمع نب هللا ٌديبع اور

 ؟ ةبْحُص ُهل تناكو ؛ رشا عير نع « نامثُعل ىلوُم نع « ”داّرَّرلا ديز

 تعمم :لاق ( ةداتق نب هللا دبع نب ليضفلا نب ةداتق نع « هيبأ نع « رحب

 :لاق ( هذج نع « هيبأ نع  ؛ تالي ةزاقلا نب ٌماشه

 فلسا مكيف َنوُكيل هللا « قشمد لهأ اي :قْشَم مد لهأل امري لاق
 - و

 ( هوُلَسُف « كلام وبأ اذه :لاق ؟ ةعيبَراَي َكيِرْدْياَمو اولا « فذقلاو خئسلاو
 756 2و و راع 1

 :لاقف ؟ ةعيبر لوقيام :هل اولاقف « دجمسملا هب َحاَّرف « هْيَلَع ليزك ناكو :لاق
 مم 2 000 00 2 17 ل ا 0 ًّ

 :انلق :لاق , فذقلاو فّسخلا يتم يف نوكي :لوقي هلي هللا لوُسَر تعمس

000 0 00 8 1 
 ١ ٌرومخلا مهبرشو ( تاتيقلا ْمهْذاَحناب :لاق ؟ هللا لوُسَراَي ٌميف

 . ليدعتلاو حرحلا نم بيوصتلاو 'أطخ وهو « ةّيقب :لصألا يف ١-

 هب لكوتملا بأ نع بيبح نب ةرق ىلا هدانسإب « 477/7 ليدعتلاو حرحلا يف متاح يبأ نبا هاور -؟

 . ةباصإلا يف رجح نبا هركذو .

 دبع وهو « ديز وبأ هتينك ناف « أطخ (نب) ةفاضإو « ديز يبأ نب كلملا دبع :لصألا يف ءاج -#
 . ةتسلا هل ىور « ةقث وهو « يفوكلا يلالحلا ةرسيم نب كلملا

 . 3801/7 ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هاور -4

 . ةعبرألا هل ىور « ةقث وهو « دادغب ليزن « يماشلا يشرُلا ةعيبر نب زاغلا نب ماشه وه -ه

 ةباصإلا ف رجح نبا هنع هلقن « هب زاغلا نب ماشه ىلا هدانسإب « ةمثيخ يبأ نبا هاور -؟

 لاك ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو قه كلا يف يبالوُدلاو « مجعملا يف يوغبلا هاورو

 . هب ناطقلا يرب نب رحب نب يلع ىلا مهدانسإب



 « يشَرُخلا ةعيبر نع « ريثك يبأ نب ىيي نع « ِرّمْعُم نع :قازرلا دبع ةاور
 :لاق

 : ١ برعلا ّنم لئابقب َّنفَسْخُي

 0 ٠ " يمرْضحلا ةعيهل أ نب ةعيبر - 30

 ظ , ةاككلا هيلإ ىو ؛ اباّتك ُهل بتكو « كي ّىبلا ىلع َدفو

 دح :لاق « يمّرْضَحلا سْلْعُم نب ةعْرُر نع « يرهُزلا بوقعي هاور

 :لاق « هيبأ نع « ةعيهل نب ةعيبر نب دهف هيبأ نع
 مسي :هيف ًاباتك يل بّكو « يتاَوكَز هيلإ ْتْيَدَأف كي ّيبلا ىلع تدفو

 . ةعيهل نب ةعيبرل ٠ ميحّرلا نمحرلا هلا

 ش . ؟ يشّرقلا ةعيبر ١-

 ١ يبأ ئث
 يل

 ةعيبر نع لجر نع ريمع نب كلملا دبع نع رمعم نع 578/1١١ فّئصملا يف قازرلا دبع هاور ١-
 . هوحنب هب

 نب هللا دبع نب ديزي نع « ٌنيدّشر ُهاور :دازو) :هنبا تادايز نم لصألا يف انه ءاج :ةظوحلم
 اًمعنو] اوُميقتنسا :لوقي 8 ّنلا تعمس :لوقي يشرخلا ةعيبَر تعم :لاق هيبأ نع ( ٍيَهُخلا سيق
 يف ءاجو « ريبكلا مجعملا نم حيحصت نيتفوقعم نيب ءاج امو « ةدايزلا تهتنا ( [متمقتسا نإ

 « ”58/ه ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور ثيدحلاو « ىئععم ال سيلو « اوملست نأ رحلابو :لصألا

 . فيعض هدائساو « ةعيبر ىلا هدانسإب

 ةباصإلاو « 7١0/9 ةباغلا دسأو « 49/9 لاعيتسالاو 2« ٠١91/7 ةباحصلا ةفرعم -؟
 ةيقلدب

 2 484/9 باعيتسالاو « ٠١91/9 ةباحصلا ةفرعمو « 551/5 يوَعَبلل ةباحصلا مجعم -*

 . 402/7 ةباصإلاو « 7١5/9 ةباغلا دسأو

 . مدقت يذلا « يلئّدلا دابع نب ةعيبر هنا :ليق



 ريق هس رب .ب

 . بوسنم ريع

 نكي

 :لاق « شيرق نم لحر هيبأ نع « ةعيبر نبا نع

 5 7 ٠ 27 م 2 2 31 17 لام ب 18

 أر مث « نيك رشملا عم تافّرعب افقاَو ةّيلهاجلا يف ُهِلو هللا لوسر ْتْيَأَ
 وم
 هني

 . ؟ كلذل ُهَقْفَو ىلاعت هللا نأ تْفَرَعَف «َكلَذ هفقؤَم يف افقاَو مالسإلا يف

 " ساّرفلا نب ةعيبر -
 . رصم لهأ يف هُداَدع « ميعُت نب دايز :هنع ىور

 دامح نب هللا دبع انثدح :لاق « ثراحلا نب دّمحُم نب هللا دبع انربخأ

 ةداَوّس نب ركب نع « ةعيهّل نبا نع « حلاص نب هللا دبع انثدح :لاق « يلُمآلا
 :لاق « سارفلا نب ةعيبر نع « ميعُت نب دايز نع 0

 ١- هريغو ملسم خيش « يزارلا ورمع نب دَّمحُم وه .

 ريبكلا محعملا يف ناربطلاو « مجعملا يف يوغبلاو 2« 350/4 هحيحص يف ةعزخ نبا هاور -؟

 « هب ديمحلا دبع نب ريرج ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو .

 دعب هنم عم ريرجو « طلتحا ءاطعو :لاق مث « يدروابلاو نايفس نب نسحلا ىلا رجح نبا هازعو

 داع نب ةعيبر دنسم يف 507/4 ةرهملا فاحتا يف رجح نباو ياربطلا هركذ دقو . طالتخالا «

 ةمجرتلاب دوصقملا وه هنأ ىلع لدي ام .

 »- ةباحصلا ةفرعم ١١99/7 « ةباغلا دسأو 9/ » 51١ةباصإلاو 4979/9 .

 . ةباحصلا نم هنأ معزو -- َْدْنم نبا نيعيو - نيرحخأتملا ضعب هركذ :ميَعُن  وبأ لاقو



 « ْمَحَعلا ُةُمّظَعُت اَنيَب اوُبأَي ىَّتح ّيَح ُريسي :لوقي كي هللا َلوُسَر ثعمس

 درك ىَّبَح « ةّييرْفإ ٌلهأ مُكَيَلَع َنوُربغُي َمُث « هلام نم َنوُدْعَأَيَف ٠ ًارتتسُم

 ! ” يدنكلا ناَدْيَع نب ةعيبر -”8* 1

 . ٍضْرَأ يف ِسْيقلا ءىرشا مّصاَخ ( يمرضحلا :لاقيو

 :لاق « دّمحُم نب كلملا دبع ةبالق وبأ انثدح :لاق « ةمثيخ انربخأ

 نب ةمقلع نع « برَح نب كامس نع « ةناَوَع وبأ انثدح :لاق 2 ”ناّبَح انثدح

 :لاق « هيبأ نع ( لئاو

 4: ماس هت مهم ا مف يما م 7 لا م 2 2 0 00 9 2

 .هب يراخُبلا ثراحلا نب دّمحُم نب هللا دبع ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور ١-
 . فيعض وهو « ةعيطل نب هللا دبع هب درفت ثيدحلاو

 . 41/9 ةباصإلاو « 7١0/9 ةباغلا دسأو 1١99/7« ةباحصلا ةفرعم -9 .
 نبا هلاق « ةدحاوب اهتحت نم ةمجعم ءاببو نيعلا رسكب « نادبع نبا ليقو :لصألا ةيشاح يف ءاج

 ' . خابطلا
 اهنحت ءايلا نيكستو نيعلا حتفب « ناديع :5/5١و « 0/0١ ةباغلا دسأ يف ريثألا نبا لاقو

 ةطقن نبال لامكإلا ةلمكت :رظنيو « ةدحوملا ءابلابو نيعلا رسكب « نادبع :ليقو « ناتطقن

1 . 

 . يركشيلا هللا دبع نب حاضولا وه ةناوع وبأو « لاله نب نابح وه -*

 . هب ناميلس نب ةمثيخ نع « 577/7 ناميإلا باتك يف فّئصملا هاور -4

 ىربكلا يف يئاسنلاو )١40(« يذمرتلاوو « (””45) دواد وبأو « (5614) ملسم هاور
 2١44/٠١ ننسلا يف يقهيبلاو « ١48/4 راثآلا ناعم حرش يف يواحطلاو ؛ ظ1*ظ١

 . هب برح نب كام ىلا مهدانسإب



 ١ يدسألا ورمع نب .ةربخّس نب مثكأ نب ةعيبر -4

 همم سا ها رت ُ 0 82 ا - ًَء

 هلاق « ربيخب دهشتسا « سمه دبع نب ةيمأ ب فيلح « دنمأ نب نم

 . قاحسإ نب دّمحُمو « يرَهّزلا

 يلع انثدح :لاق ءركب يبأ نب يلع نب رمع انثدح :لاق « ينارفغزلا نسحلا نب

 عرو مع 0 4 7 2 مسارب ملهاش 2 رتااسمو مس ديس م

 . 'ًارمأو انهأ وه :لوقيو اضم برشيو « اًضرع ُكاَتَسَي لَو يبلا ناك

 انثدح :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 :لاق « قاحسإ نبا نع « سنوي

 2« 7148/5 راثآلا ناعم حرش يف يواحطلاو 2 73١7/5 دمحأ « (775) اضيا ملسم هاورو

 . هب لئاو نب ةمقلع ىلا مهدانسإب 2« 117/٠١ ننسلا يف يقهيبلاو
 ةباصإلاو . 70/9 ةباغلا دسأو « 489/9 باعيتسإلاو « ٠١94/7 ةباحصلا ةفرعم ١-

. 

 دّمحُم نب رفعج نع « ةفرعملا يق ِميَعُت وبأو © 4١8/7 تايناليغلا يف يعفاشلا ركب وبأ هاور -؟

 . هب ينارفعزلا نسحلا نب
 ننسلا يف يقهيبلاو ©« 795/١ ديهمتلا يف ربلا دبع نباو « 7١9/7 ءافعضلا يف يليقعلا هاورو

 . هب ةعيبر نب يلع ىلا مهدانسإب « 0١

 يف رجح نبا هلقن « هنامز كردي ملو هري مل بيسملا نب ديعسو « هثيدح تبثي مل :نكسلا نبا لاقو
 . ةباصإلا

 :ديعس نب ىيي ثيدح بيقع داز كلذكو ):هصنام ةمجرتلا هذه ةياف يف لصألا يف ءاج :ةظوحلم

 . ( هجولا اذه نم الا هبتكن مل« يراصنالا ديعس نب ىيي ثيدح نم بيرغ ثيدح اذه



 دق , مالسإ لهأ ناَدُْد نب منع وي اوُناكو « ًالاّسْرأ نوُرحاّهملا ٌمدق

 نب ةعيبر :مهنم « مهؤاسنو ْمُهّلاَحِر و هللا لوُسَر عم ةنيدملا ىلا اوُبعْرَأ
 . ١ متكأ

 نب ةعيبر :شيرُق نم ريبص نيملثسملا نم دهششماو :قاحسإ نبا لاق

 ٍسْمَش دبع نب ةّيمَأ يب ُفيِلَح « دسأ نب نم لُخَر « ورمع نب َةَريَْس نب مثكأ
5 

 دبع ب ءاَلُح نم خي هللا لوُسَر َعَم ارب دِهَش نّممو :قاحسإ نبا لاق

 نب مّنَع نب نم « مثكأ نب ةعيير :ةعرخ نب دسأ يب نم "[] « سمش

 ٠ . ؟ ناَدوُد

 نب رفعج انثدح :لاق « رصمع يدادْعَبلا قاحسإ نب دمحأ نب يلع انربخأ

 نع « حيلُف نب دّمحُم انثدح :لاق « رذنملا نب ميهاربإ انثدح :لاق « ناميلس

 :لاق « باهش نبا نع « ةبقَع نب ىسوم

 « مثكأ نب ةعيبر :ٍسْمش دبع يّ نم مَن « نيملئسسلا نم ري ةهششماو
 . * مهل ٌفيلَح

 ١- ماشه نبا ةريس 80/7-84١ .

 . هب قاحسإ نبا ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاورو . 397/9 ماشه نبا ةريس -1؟

 . لصألا نم تطقسو « ماشه نبا ةريس نم ةدايز -#

 . 775/9 ماشه نبا ةريس -4

 حيلف نب دّمحُم ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو 2« 57/8 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -ه

 . هب



 0 'عيقُر نب ةعيبر "8 00

 . ةشئاَغ ثيدَح يف ٌركذ هل

 انثدح :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 ةداتق نب رمع نب مصاع ٍنئدح :لاق « قاحسإ نب دَّمحُم نع « ريكي نب سنوي

 :تلاق اههَّنِإ « ةشئاغ نع 2
2 

0 
 يريم لى

 ربثعلا ينب ُيِبَس اذه :لاق « ليعامسإ ينَب نم ةّبقر َّىَلَع نإ « هللا َلوُسَراَي

 دياسا خا 2 . هم 0 ا - سس 2 م 0 هال 8

 لو هللا لوسَر ىلع ٌمِهيِبَسِب ّمدق اّملف « اَهيِقَتعَتَف ةبقر مهنم ' [كيطغنف نآلا] دعي
 و 000 . نو 2 04 ع سها هرم اها . م اس

 عيفر نب ةعيبر مهيف هلو هللا لوسَر ىلع اومدقف « ٍميمت ينب نم ٌدفو مهيف بكر
 0 ٠

 ا . ؟ يمّيَتلا نامثع نب ةعيبر -

 . ةقركلا لهأ يف ٌهدادع

 ةباصالاو ؛« ةباغلا دسأو «( 481١/9 باعيتسإلاو 2« ١١١١/5 ةباحصلا ةفرعم ١-

. 

 . ارغصم فاقلاب - عيقر

 الو « (كيطعأ ينا محل) :لصألا يفو « ميَعُت يبأل ةفرعملا نمو « ةريسلا نم نيتفوقعملا نيبام -9

 . اهل نعم

 « ةفرعملا يف ميَعُت وبأ هاورو « هب ةداتق نب رمع نب مصاع نع 797/4 ماشه نب ةريس 8

 . هب قاحسإ نبا ىلا هدانسإب

 . )5501١( مقر « مثعش نب بيؤذ ةمجرت يف هوحنب ثيدحلا مدقتو

 . 490/9 ةباصإلاو « 5١4/9 ةباغلا دسأو 21١٠٠9 ةباحصلا ةفرعم -4

11٠ 



 َةَرَو نب ملسم نب دّمحُم انثدح :لاق « ميهاربا نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 نع , ١يناسارخلا ةزمح وبأ انثدح :لاق « يظاّحّولا حلاص نب ىجي انثدح :لاق ؛

 :لاق « نامثع نب ةعيبر نع « ميكَح نب نامثع

 . ؟ ىتم نم "فيلا دج يف و هلا لوَُ اب ىلص
 « يركُسلا ةزمح يبأو , ميكح نب نامثع ثيدَح نم ٌبيِرغ ثيدح اذه]

 . ؟[ ةراو نبا ثيدح نم الإ هبتكن مل

 ( *ةرمح يبأ تباث نع 2( ىحي نب نادعس نع « نمحرلا دبع نب ناميلس انثدح

 ١- اهريغو ةتسلا بتكلا يف هثيدح « مامإ تبث ةقث وهو « يركسلا نوميم نب دّمحُم وه .

 ءاملا ليسم نع عفتراو لبحلا ظلغ نع ردحنا ام وهو - ءايلا نوكسو ءاخلا حتفب - فيخلا -؟ «

 :رظني « ىرغصلا ةرمجلا نم ابيرق « يبونجلا ئم لبج حفس يف عقيو « فيخلا دجسم يم هنمو

 ص غلا دبع سايلا دّمحُم روتكدلل ةمركملا ةّكم خيراتو , 77/4 يهكافلل ةّكم رابخأ ٠١8
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 هب ةراو نبا ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف مين وبأ هاور م .

 يف ئيدملا ميهاربإ نب دّمحُم نب دمحأ ورمع وبأ مامإلا ةياورلاب اهبعوتسا « ةريثك قرط هل ثيدحلاو
 مل هنأ ىلا ريشن نا سأبالو « (اهاعوف يلاقم عمس أرما هللا رضن :ُلَو يبلا لوق هيف ءزج :هباتك

 هيلع دازت امم يهف نامثع نب ةعيبر ثيدح ركذي .

  -5روكذملا ثيدحلل هتبسانمل هتمدق دقو « ٍنآلا ثيدحلا دعب لصألا يف ءاج نيتفوقعملا نيبام

 يذمرتلا هل ىور « ثيدحلا فيعض وهو « يفوكلا يلامثلا ةيفص يبأ نب تباث ةزمح وبأ -ه

 يلع دنسم ف يئاسنلاو .



 :لاق يمثل ةعببر نب نامثع نب ةعيبر نع 2١ [ةبحت نع]

 يتلاَقُم ٌّعِمس سس ًاءَرْما هللا َرصَن :لاقف « فّيَخلا دحْمسم يف كي بلا انبَطَح

 قف لماَح سوو «٠ يق دع قف لما بَ ٠ ؛ اهي مْ اهم ٠ اًهاَعَوَف

 ٌحْصْنْلاَو 5 هلل لَمَعلا ُصالْخإ :نمؤملا بَل هلع لقبال تأ عل هَقف ال

 . ْمِهئاَرَو نم طيح ْمُهَتوْعَد َنإف , ْمِهتَعاَمَح ٌموُرَلو ٠ « َنيملسملا ةمئأل

 انيّورام ىلع نادْعَس نع « ناميلس ثيدح نم لإ هبتكن مل ةبْجت ثيدحو

 "رافغلا دبع نب ورمع هفلاخو ؛
 :لاق « هيوذاش نب لهس نوراه وبأ انثدح :لاق « يرّسلا نب لهس انربخأ

 نع « يزّورملا رحب نب ىسوم نع « يراخبلا بوقعي يبأ نب بوقعي انثدح

 نامثع نب ةعيبر نع « ةبْجَن نع « يلاّمْلا ةزمح يبأ نع ( رافغلا دبع نب ورمع

 :لاق «هدج نع « هيبأ نع « ةعيبر نب

 . دانسإلا اذهب ٌبيرَغ ثيدح اذه

 يركّسلا ياساّرخلا ةزمح وبأو « ةّيفص يبأ نب تباث همسا يلاَمْثلا ةزمح وبأو

 هدنم نبا نع ةياورلا هذه رجح نبا لقن دقو « يتأيس امل هتابثإ نم دب الو « لصألا نم طقس ١-
 فو « 70/7 هبتشملا حيضوت يف امك « يعازخلا رامع يبأ نبا وه ةبحبو « ةبجنل تابثا هيفو «

 . تباث ةرمح يبأ ةمجرت ف « 3548/4 لامكلا بيذهت

 . "59/4 ناسللا « دحاو ريغ همحتاو « نيكورتملا دحأ وهو « فوكلا يميقفلا وهو -9

 . هدنم نبال هازعو « ةباصإلا يف رجح نبا هركذ -#

 ؟ 11١



 8 ١ يمّلّسلا ديزي نب ةعيبر -"1/ 1

 . ؟ ةباَحّصلا يف يراخُبلا ُهركذ ( عيبر :ليقو
 وبأ انثدح :لاق « دوعسم وبأ انثدح :لاق « ىيي نب نمح رلا دبع انربخأ

 يدوألا هللا دبع نب دواد انثدح :لاق « ةيواعم نب ريَهُز انثدح :لاق « "ناَّسغ

 , دايز :لاق وأ « ديزي نب ةعيبر عمس هنأ « هثدح يئراَخلا زك ابأ ةَرْبَو نأ و

 :لوقي

 « روسي قيرطلا نع ًالرَتعُم شير نم ًاباش َرَصْنَأ ذإ ُريسي كي هللا ُلوُسَر امي
 :ُهَل لاف « هوُعْداَف :لاق « ىلب :اولاق ؟ ْنآلُف َكاَذ سيل : كلك هللا لوُسَر لاقف

 َنلرَتعَت الف :لاق « َراَبُعلا تهرك هللا َلوُسَراَي :لاقف ؟ َقيِرَّطلا تْلَرَتْعا َكناَباَم

 . ؟ هنا ٌةَرَيرَذَل هَّنِإ « هديب دّمحُم سفن يذْلاَوَف ٠

 عيبر نع :لاقف « هدانسإب « ةيواعم نب ريهز نع « سنوُي نب دمحأ هاور

 ةباصإلاو « 7١7/8 ةباغلا دسأو غ 4917/7 باعيتسإلاو 2 ١١١7/7 ةباحصلا ةفرعم ١-
. 

 . هدجأ ملف طسوألا يفو « ريبكلا خيراتلا يف هنع تثحب -؟

 . هريغو يراخُبلا خيش « يدهنلا ليعامسإ نب كلام وه -“
 ناسغ يبأ نع ؛ 59/0 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو , “05/5 فّنصملا يف ةبيش يبأ نبا هاور -4

 . هب يدهنلا ليعامسإ نب كلام

 . لاقم هدانسا يف :لاقو ءربلا دبع نباو ُهَدْنم نبال هازعو « ةباصإلا يف رجح نبا هركذو
 . 51١//؟ ةياهنلا « طالخأ نم عومجم بيطلا نم عون ةريرذلاو

 . هب يعوبريلا سنوي نب دمحأ نع )7١5( ليسارملا يف دواد وبأ هاور -
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 ١ صاقَو نب ةعيبر - ظ

 ش . ٌرَظَن هثيدح دانسإ يف

 « زاّرقلا ناس نب دّمحُم انثدح :لاق « يدادْمَبلا دّمحُم نب ليعامسإ انربخأ

 نب ةعيبر نع « كلام نب سنأ نع « نابأ نع 2, "نسحلا نب بوبحم انثدح :لاق

 :صاّقو
 يف نوكي ّلُحَر ديلا ةَوْغم اهبف هر َنطاَوَم نال :لاق ( هلو يبلا نع

 ىَرأ :هتُكدالَل لجو رع هللا لوقيف ٠ « يّلَصيم موقيف « ٌدَحَأ ُهاَرَي ال ثيح َةّيرب

 :ةكئالملا لوقتف ؟ ُبْلْطَياَم اورظْناف ؛ بولا غيار هل نأ ٌملعي اذه يِديع

 لحرو « هل ترفغ دق يّنأ اودهشا :لوقيف « كترفْعَمو كاضر ؛ بر يأ

 :هتكئالك هللا لوقيف « هناكَم يف وه نبنيو هباحصأ هنع خفي ع ةقف هعم نوكت

 كلل هسنك ةَجْيُم ّلذب « براي :ةكئالملا لوقتف ؟ يدْبَع ُبلْطَيام اوُرُظْنا

 « ليلا رخآ نم ٌموقي لحرو « هل ُترفغ دق يأ اوُدهْشا :لوقيف  َكلاضر ُبْلْطَي

 يَلصُي اذه يِدْبع مقف « ًاتاّبمم َموُنلاو انكَس َلْيَللا تلعج دق ُتسلأ :هللا لوقيف

 لوقتف ؟ يِدْبَع ُبلطُيام اوُرظْنا :هتكئالمل هللا لوقيف « ابر هل نأ ٌملعيو

 . " هل تْرَفَغ دق يّنأ اوُدَهْشا :لوقيف , َكَئرفْعَمو َكاضر :ةكئالملا

 . هحولا اذه نم الإ ٌفرعيأل « ٌبيرغ ثيدح اذه

 ١- 4ا/ا//؟ ةباصإلاو « 71/9 ةباغلا دسأو 2 1١١١1/؟ ةباحصلا ةفرعم .

  -1نابأو . هريغو دمحأ مامإلا خيش « بوبحم هبقلو « يشرقلا لاله نب نسحلا نب دّمحُم وه

 ثيدحلا كورتم وهو « شايع نبا وه .
 *- هب رافصلا دّمحُم نب ليعامسإ ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميعُت وبأ هاور .

 لامعلا رتك ف يدنحلا يقتملا هركذو ٠١7/7 « هب ميعُت يبأو ُهَدْنَم نبال هازعو .



 َ . ١يراصنألا عيبر 08 1

 . دعس مأ :هتنبا هنع تور

 نب دّمحُم انثدح :لاق « ءىرقملا بروقعي نب دّمحُم نب دمحم انربخأ

 انثدح :لاق « ناآَرَلا ميركلا دبع نب دمحأ نب ميهاربإ انثدح :لاق « بّيسملا

 نب دمحم نع « ' نمحرلا دبع نب ةسبنع انثدح :لاق « نمحرلا دبع نب نامثع

 :لاق « اهيبأ نع « عيبّرلا تنب دعس مأ نع « ناذاز .

 نسَحَو « ةَماَدَك ءاَسّنلا ةعاطو « ٌموُش قلخلا ءوُس :و هللا لوُسَر لاق

 . © ءوُملا ةئيم ُعَْمَت ٌةقَدّصلاو «" ءاَمَن ةكلملا

 . 5يراصنألا عيبر - 9# و

 ١- ةباغلا دسُأ  » 7٠8/7ةباصإلاو 54/9 .

 ناذاز نب دّمحُم هخيش اذكو . 494/7 غملا :رظني « ثيدحلا كورتم وهو « يومألا وه -؟

 ةجام نباو يذمرتلا هل ىور دقو « كورتم هناف « يندملا .

 *- ةكلهلاو مؤشلا ىلا يدؤي ةكلملا ءوس نا امك ع ةكربو ءامن كيلامملا ىلا ناسحالا نعي «

 هككإك حيتافملا ةاقرم :رظني .

  -4فّنصملل هازعو « ةباصإلا يف رجح نبا هركذ .

 قازرلا دبعو « (0175) دواد وبأ هاور « ثيكَُم نب عفار ثيدح نم دهاش هلو :تلق ١71/1١

 دنسملا يف ىلعي وبأو ,ه.5/ع* دمحأو ؛ 1١١7/9 ٠ يف ناربطلاو « ه8ص ديرافملا باتك يفو

 ريبكلا مجعملا ١7/5 « ديرافملا باتك ققحم لوقي امك فيعض هدانساو .

 يناثملاو داحآلا -ه  » 7٠17/4ةباحصلا ةفرعمو « 2407/7 يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو 2١١١5/9«

 ةباغلا دسأو « 480/7 باعيتسإلاو 9/ » 7١عهو؟ ةباصإلاو .
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 . ريَمَع نب كلملا دبع :هنع ىور

 يفّقثلا قاحسإ نب دّمحُم انثدح :لاق « يروُباسيلا ىيي نب ميهاربإ انربخأ

 نب كلملا دبع نع ( ريرج انثدح :لاق « حاّبصلا نب دّمحُم انثدح :لاق 2

 :يراصنألا عيبر نع « ريّمُع

 : هيلع َنوُكْيَي ُهَلْمَأ ٌلَعَجَف « ًيراصنألا َرْبَح يأ َنبا َداَع لي هللا لوُسَر نأ

 َنُهْعَد :6 هللا لوسر اقف « نُكئاَكي و هللا َلوُسَر َنيذؤْنال :ُرَمُع مهل َلاقف

 . ' هلثم كيتع نب ربح نع « كلملا دبع نع : يئاّطلا دواد هاور

 | " يراصنألا بعك نب عيبر 1 0١-

 وف صا

 .مهو وهو

 © عيبّرلا نب حاَبَر 45 1

 ١- ةفرعملا يف ميَعُن وبأو « 58/8 ريبكلا مجعملا يف ناربطلا و ( داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور «

 . هب ديمحلا دبع نب ريرج ىلا مهدانسإب

 . حيحصلا لاجر هلاجرو 7٠١/٠5: عمجملا يف يمئيهلا لاقو

 . هب همع نع كيتع نب ريبج ىلا هدانسإب « 397/7 ةبيش يبأ نبا هاور -9

 . 51١9/9 ةباصإلاو ع«. ةباغلا دسأو « 1١١١ 4/9 ةباحصلا ةفرعم -#

 مقرب مدقت دقو « راصنألا فيلح يملسألا وهو « بعك نب ةعيبر باوصلاو :رجح نبا لاق

 . 71١

 ( ١١١5/57 ةباحصلا ةفرعمو « 109/١ يوَكّبلل ةباحصلا مجعمو « 77١/5 ياثملاو داحآلا -؛4
 ِء

 . 450/7 ةباصإلاو « 7١7/9 ةباغلا دسأو 2« 485/9 باعيتسإلاو
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 . ' هيف مهَوَو « عيبرلا نب حاير :مهضعب لاقو

 . ريهُر نب سْيقو ( يفْيَص نب عقرملا :هنع ىور
 :لاق «٠ ديزي نب فسوي انثدح :لاق  عماج نب ميهاربإ نب دمحأ انربخأ

 دانّرلا بأ نع « نمحرلا دبع نب ةريغملا انثدح :لاق « روصنم نب ديعس انثدح
 :بتاكلا ةلظْنَح وبخأ عيبرلا نب ٍحاَبر يّدَح ئثدح :لاق يِفيَص نب عقَرُم لاق ٠؛

 ٌحاَبَر ّرَمَف « ديلولا نب ُدلاَم هتَمَدَقُم ىلع « ةاَرَغ يف لو يبلا َعَم ناك هن
 اهنم َنرّيمَعَتَي اهيلع اوُفكَوَف « ٌةَمَدَقَملا تَباَصُأ امم ةَلوُقَمَم ةأرما ىلع ُهباَحْصْأو
 ّفقَّوَف : ةأرملا نع اوُحَرَفْنَأ ءاح اّمَلَ « هتقات ىلع لي هللا َلوُسَر ًءاجف 2
 هوُحو يف َرَظَ م : لتاَقُل هذه تناكاّم :لاقف « اهيلإ َرْظَنف هللا َلوُسَر اهيلَع

 را
 . ؟ ًاقيسعألو َةَيَرُذ َنعقَي الف ديلولا نب دلاخ ْىَحْلا :لُحّرلل لاق مث « مولا طا

 ١- ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا لاق /١4: تبثي لو « حاير :مهضعب لاق .

 هب يمازحلا نمحرلا دبع نب ةريغملا نع « (7771) هننس يف روصنم نب ديعس هاور -؟ .
 دنسملا يف ةبيش يبأ نباو « 707/8 ىربكلا نئسلا يف يئاسنلاو « (1.45) ةجام نبا هاورو

  ,:» 5دنسملا يف يلصوملا ىلعي وبأو 25547/4و « 488/7 دمحأو ١١0/9 « باتك يفو

 يناربطلاو «ء«١ ناّبح نباو 2 771/5 راثآلا ناعم حرش يف يواحطلاو « 55ص ديرافملا

 ىلا مهداتنسإب « 91/5 ننسلا يف يقهيبلاو « ةفرعملا يف معن وبأو « 717/5 ريبكلا مجعملا يف
 هب نمحرلا دبع نب ةريغملا .

» 
 ريحألا :فيسعلاو « ءاسنلا انه امي دارملاو « ىثنا وأ ركذ نم ناسنالا لسن عمجي مسا :ةيرذلاو

 راونألا راح عمجم :رظني « دبعلاو « يتافلا خيشلاو 779/5 .
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 نع لاقف « دانّرلا يأ نب نمحرلا دبع :مهنم , دانَّرلا يبأ نع ةعامج هاور

 "0 ١1
 . 'يفيص نب | عقرم]

 ةلظنم نع « ةيص نب عقرم لإ نع ٠ دانزلا يبأ نع :يروثلا لاقو

 . " ةلظنح وأ « ٌحاَبَر :باوّصلاو « هيف مَهَوَق « بتاكلا
 .٠ 2 0 2 ُء

 اذك - ريبزلا يأ نع « جيرج نبا نع « يومألا ديعس نب ىجحي هاورو

 هوحن لَو يبلا نع « ثراحلا نب حاّبَر هّدج نع « يفّيَص نب عقرملا نع -لاق

 . دانزلا بأ نع :باوّصلاو « ٌّمُهَو « ريبزلا يبأ نع :هلوق

 . عيبرلا نب حابر :باوصلاو ءمهو « ثراحلا نب حابر نع :هلوقو

 « هيبأ نع « * عقرملا نب [رمع] نع « ديلولا وبأ :ثيدحلا اذه ىورو

 يبأ نبا نع هاور نم لك ناف « هتبثا ام باوصلاو «اطخ وهو « نالف :لصألا يف ءاج ١-

 . عقرملا مساب هاور دانزلا.

 77/0 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف يوغبلاو 2« 178/4و « 488/7 دمحأ هاور -؟

 يبأ نب نمحرلا دبع ىلا مهدانسإب « دسألا يف ريثألا نباو «. ١١/؟ كردتسملا يف مكاحلاو «

 . هب دانزلا

 . يروثلا نايفس ىلا هدانسإب « 77/8 ىربكلا ننسلا يق يئاسنلا هاور -#

 . مهو اذهو :لاقو « 7١ 14/* ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هركذو

 يديسألا عيبرلا نب حابر نب يفيص نب عقرملا نب رمعو « اطخخ وهو « ورمع :لصألا يف ءاج -4

 . يئاسنلاو دواد وبأ هل ىور ,(ةقث ؛«
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 ١ هوحن حابر هدج نع

 نع ع عقرملا نب "[رمع] نع :لاقف ٠ سيردإ نب هللا دبع ىورو
 . لي هللا لوُسَر َعَم انْوَرَع :لاق_ء حاير وأ_ حار نع «ريهز نب سيق
 " يمْخّللا ريصق نب حاَبَر "6 7

 يبأ ِنَمَر ملسأو « لي يبلا ةلردأ رم ةّيقرس نم ع ؟ بشقلا يب نم
 لوف ٠ سقّوقملا ىلا ركب يبأ نم الوُسَر علب يبأ نب ؛ ُبطاَح ٌمدق نيح « ركب

 . حاَبَر نب ّيَلُع نب ىسوم دج وهو « رصم ىَرق نم ةيرق , *بوكرب مهيلع

 نع ٠ ياسا قاحسإ نب ىبي نع « ناسغ نب لصَفملا ةركذ
 هابأ نأ , مهيف انأو َمْوَقلا ثّدحي يبأ تعم :لاق « حاب نب يلع نب ىسوم

» 
 ١- 440/؟ دنسملا يف يايورلاو « 73/8 ىربكلا يف يئاسنلاو « (5875) دواد وبأ هاور

 دبع نب ماشه ديلولا يبأ ىلا مهدانسإب ؛ ةفرعلا يف ميل بأو ( ا/7/ه ريبكلا مجعملا ف يناربطلاو

 هب يسلايطلا كلملا .

 . اطخ وهو « ورمع :لصألا يف -؟

 ةباغلا دسأو « 485/9 باعيتسإلاو ©« ١١١8/7 ةباحصلا ةفرعمو « ١4/0 يناثملاو داحألا -
 . هءمو 2( 4600/؟ ةباصإلاو ١/2056

 . 501/64 باسنألا :رظني ( محل نم  دزأ نم نطب مهو « بيشقلا :لاقيو - 5

 فقأ ملو 2« توكرب :ةباغلا دسأ يف ءاجو « ميعُت يبأل ةباحصلا ةفرعم يو  لصألا يف اذك -ه
 . نادلبلا بتك يف اهربخ ىلع

 باسسنألا « دادغب يحاوض نم ةيرق « نيحليس ىلا ةبسن  ئيحليسلا : لاقيو « ناحليس -5
 . 158/9 بابللاو ء”دكإا
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 دبع انثدح :الاق دّمحُم نب ليعامسإو « دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 :لاق ٠ يناّتكلا مئيهلا نب رّهطُم انثدح :لاق « روصنم نب دّمحُم نب نمحرلا

 :لاق ءهدج نع « هيبأ نع « حابر نب ّيَلُع نب ىسوم انثدح

 كلوي ىَسَْعاَمو « هللا َلوُسَراَي :لاقف ؟ َكل دلؤام :هّدَجل لو هللا لوسر لاق

 هاَبأو هّمأ ُهَبْشَي « هللا َلوُسَراَي :لاق ؟ ُهيْسَي نمف :لاق  ةيِراَج اّمإو ٌمالَغ اّمِإ يل

 « ترَمَتْسا اذإ َةَفْطُللا نإ « اَذَك لقت ال ْهَم :اهدنع ُمالَّسلا هيلع بلا َلاقف '

 هذه َتأَرَق اَمأ ا و اهي ينل ل لت لا امرشا وحلا ف

 " ّمدآ نيبو َكَنيَب اًميف ' 4 كلبك َءآَّش اَمةَروُص يأ ىف ):ةيآلا

 "اهّريَح اوُعجَتلاَف « يدْعَب رم مغ ُحَتفُيَس هّنإ : هللا لوسر لاقو

 ؛ ًارامْغأ ساّنلا لَك اهيلإ قاسي ِهّنإف « َاَراَد اهوذَحّتتالو

 ها 7 سا 2 1 م .
 . روهشم ةهنعو ( رهطم هب درفت « بيرغ ثيدح اذه

 ١- م :ةيألا « راطفنالا ةروس .

 ةفرعملا يف ميَعُت وبأو « ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « 607/٠6 ريسفتلا يف يربطلا هاور -؟

 . هب مثيلا نب رهطم ىلا مهدانسإب «

 رجح نبا هلقن « كورتم وهو « مثيلا نب رهطم هب درفت « رظن هدانسا يف :نكسلا نبا لاقو

 . ةباصإلا يف

 . 5967/4 ناسللا « اهريخ اوبلطا يأ -#

 تاعوضوملا يف يزوجلا نباو « ةفرعملا يف ميعُن وبأو « 74/ه ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -4

 . هب مثيلا نب رهطم ىلا مهدانسإب « 50/9

 . سنوي نباو نكسلا نباو نيهاش نبا ىلا رجح نبا هازعو

 .خلا . ادج ركنم ثيدح اذه :هلوق سنوي نبا نع يزوملا نبا لقنو
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 5 ١دوسألا حاَبر -14 0

 . هيلع ْنذَأَي ناكو « لو يلا ٌمالغ

 . باطنخلا نب رمع :هنع ىور

 يملّسلا فسوي نب دمحأ انثدح :لاق « نسحلا نب نيسحلا نب دّمحُم انربخأ

 ليَمُر يبأ نع « رامع نب ةمركع انثذح :لاق , دمحم نب رضنلا انثدح :لاق ؛

 (هثدح باّطخلا نب ٌرمع نأ « ساّيع نب هللا دبع ينربخأ :لاق « ّيَفَتَحلا كاّمس
 ش :لاق

 :”مع لاق « َُهْيَلَع َدَحَو َناَكو « ُهَءاَسن ٌمالّنسلا هيلع هللا يبن َلَرَتْا ان ظ
 لك هللا ُلوُسَر َقْلَط :نولوقُيو اصخلاب َنوُتْكْنَي سال اذإف , دجيسملا ْتَلَخَدَف

 هلل هلا لوُسَر مالغ حابب اذإف ُتْبَهَذَف :هيف لاقو , ثيدحلا كد مث  ٌةءاّسن

 :لاق ٠ ًاروقُتم اعذج عي ,ريقت ىلع هّيَلجَر ُلَدُم « 'ةقرُعلا ةفُكْسُأ ىلع ًادعاق
 ىلا ٌحاَبَ َرَظَنَف :لاق ؛ 6 هللا لوُسَر ىلع َكَدْنع يل نذأتسا « َحاَبَراَي :تلق

 حايراَي يل نذأتسا :تلقف ( يتاوص تحفر « تكّسف « يلإ رظن مث « ةفررُعلا

 ةَصْفَح لجأ نم تْمح امنأ ُنُطَي كي هللا َلوُسَر نأ ُنْظأ ين . هلو هللا لوُسَر ىلع
 ٌحاَبَر رظَتف « اهّقُبُع نيرْضأل اََقُتَع برضأ نأ لو هللا لوُسَر نَرَمَأ ول هللاو ٠ 8 6 2 - ف #2

 . 457/+ ةباصإلاو « 5١١/١ ةباغلا دسأو « ١١١9/15 ةباحصلا ةفرعم ١- ع
 يوونلا هدافأ « ىلفسلا بابلا ةبتع يهو -- ءافلا ديدشتو فاكلاو ةزمهلا مضب ( ةفكسالا -

 . 9//7141 ملسم حيحص حرش يف
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 « دوعسم نب ىسوم ةفيَذُح وبأو « حو وبأ ُداَرقو ٠ سنوي نب رمع هاور
 . ؟ ةمركع ثيدح نم الا فرعيال

 0 ” يرهفلا فرتغملا نب حاَبَر "8
 نكي « يشّرقلا رهف نب براَحُم نب نابْيَش نب ورْمَع نب ناوُجَح نبا وهو

 ش . ناسح ابأ

 . ديزي نب بئاسلا :هنع ىور

 . ورمع نب نمحرلا

 ١- قايسلا اهيضتقي ةدايز .
 ملسم هاور -؟ )١4179( « ةجام نباو « (؟5591) يذمرتلاو ) 2» )4١57بدألا يف يراخُبلاو

 ةميزخ نباو « (870) درفملا )١917١( « هب رامع نب ةمركع نع سنوي نب رمع ثيدح نم .
 عماجلا دنسملا :رظني « ساّبع نبا ىلا ىرخأ قرط ثيدحللو 17//589-881 .

 #- ةباحصلا ةفرعم  © 1١10/9ةباصإلاو 2« 707/5 ةباغلا دسأو « 485/9 باعيتسالاو

. 

 نيمدقتملا نم دحأ هركذي ملو - ُهَدْنَم نبا يعي « نيرخأتملا ضعب هركذ :ميَعُت وبأ لاق .
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 نب بيعش انثدح :لاق « عفان نب / مَكَحلا ١ [ناميلا وبأ امدح :الاق « ةيواعم نب

 ديزي نب بئاسلا لاق :لاق ؛ يرهزلا نع , زج يأ

 : نكح أي انع فرم رب حاب لق ؛ ييرأعلا ف نحر دبع 56

 كر رف وف سل مم

 هتفالخخ يف باطلا نب ٌرمع مُهَكَرْدَأ مهينعُي ٌحاَبر انيق « "بّصَنلا ْنسْحُي ناكو

 :ٌرمع لاقف « اّنَع ٌرصَقُيَو سأَب ِهّباَم اًنتَع :نمحرلا دبع لاقف ؟ اذهام :لاقف «

 براَحُم يب نم َلُخَر ٌرارضو ( باطلا نب رارض رغشب َكِيلَعَف ًالئاق تنك نإف

 م

 م وو

 . اذَه نم من امهريغو دلاخ نب ليقع « ديزي نب سنوي هاور

 ىجي نب دمحم نع ( ىسيع يبأ نب ىسيع نع « ليعامسإ نب متاح ىورو

 :فرتعملا نب , حاير نع « َناّبَح نب

 . ؟ مكعلا ةّلاَض ْنَع لكس خي بلا نأ

 كلذ يف ركذ دق ناكو « انه نوكي نأ هقحو « ةمجرتلا ةيامن يف هركذ ءاج نيتفوقعملا نيبام ١-

 قحلأ مث « هتخسن عجار فّئصملا نأ لدي اذهو ( ورمع نب نمحرلا دبع دعب دانسإلا يف داز):عضوملا
 . ملعأ هللاو « روكذملا دانسإلا

 . ءادحلا هبشي « بارعألا يناغأ نم برض بصنلا :نئسلا يف يقهيبلا لاق -؟

 . هب ةرمح يبأ نب بيعش ىلا هدانسإب « 7748/٠١ ننسلا يف يقهيبلا هاور -

 نع بساك نب ديمح نب بوقعي قيرط نم « 7459/0 يناثملاو داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور -4

 . ةفرعملا يف مَع وبأ :هقيرط نم هاورو . هب ليعامسإ نب متاح

 ا



 8 ١ ةمّلَّس مأ ىلوم حابر -#”و50 1

 . هريغو 'حلاص وبأ :هنع ىور

 :لاق ع " ةملّس وبأ انثدح :لاق

 6ى

 و ّيبلا نإ :تلاقف « َدُجْنسَي نأ َدارأ اذإ ُخَفْني اَهَ 'ًابيسن ْتْأَر ةمّلَس ّمأ

 . ' َكَهْحَو برت ٌحاَبراَي :حاَبر هل َلاَعُي ان ملل لاق 3

 « )١705( دواد وبأو « (5؟8.0) يراخببلا هاور « دلاخ نب ديز ثيدح نم حيحص دهاش هلو

 1١١1/4 . ٠ دمحأو 5490(2 0 ًهجام نباو 2« )١7177( يذمرتلاو

 يذمرتلاو )١108(2 دواد وبأ هاور « هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نمو

 . 180/٠ دمحأو « (5595) ٌةجام نباو « 44/0 يئاسنلاو )١789(«

 ١- ةباحصلا ةفرعم 9/ » 1١١١ةباغلا دسأو  » 7٠١7/9ةباصإلاو 4017/9 .

 ىور «لوهجم وهو « ناذاز همسا « ةملس مأ ىلوم لاقيو « هللا ديبع نب ةحلط ىلوم وه -؟

 . يذمرتلا هثيدح

 . هريغو يراخبلا مامإلا خيش « يرصبلا يكذوبتلا ليعامسإ نب ىسوم وه -*

 يبأ بيقع دانسإلا يف اضيأ داز :لاقف « داز امه « ةمجرتلا ةياهغ يف لصالا يف ءاج دانسإلا اذه -4
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 . داّمح نع ٌروهشم ثيدح اذه

 نب ةسّيْنَع نع « ةبيط يبأ نب دمحأو « يزاّرلا هللا ديبع نب ماشه هاورو
 :تلاق ع ةملس مأ نع ( بيرك نع : ليهك نب ةمَلَس نع , رهزألا

 « دوُحّسسلا عضْرَم يف حفني.« يَلَصُي « حار هل لاقي انل العب ذي يتلا رم
 ” ملك دَقَف َحَفَت ْنَم ِهّنإف « ةالّصلا يف خفنت ال « ٌحاَبَراَي :مالسلا هيلع ّيِبلا َلاقف

 ١ |  "17ةَدْبَع وبأ حابر < 5

 . ماّشلا لهأ يف هُداَدع « بوسنُم ريغ

 وذ لحدف :قاحسإ دنسم يفو « 4505/5 برعلا ناسل يف امك « بيرقلا وه بيسنلا ١-

 . يعبطم اطخ وهف « اهل اباش :هريغو يذمرتلا ننس يف ءاجام اما « امل ةبارق

 « 894/94 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو , 55/5 دمحأو « ١4/5 هيوهار نب قاحسإ هاور -؟
 . هب ةملس نب دامح ىلا مهدانسإب « 707/7 ننسلا يف يقهيبلاو « 7/1/١ كردتسملا يف مكاحلاو

 . هب ةزمح يبأ ىلا مهدانسإب « 75/5 دمحأو « (781) يذمرتلا هاورو

 هنإف « خفنلاب كهجو عضوم نع هدعبت الو هيلع هعضو بارتلا ىلا كهجو لصوأ :ثيدحلا عمو .
 هدافأ « عضاوتلا ةياغ - ءاضعألا لضفأ وه يذلا هجولاب بارتلا قاصلإ ناف « عضاوتلا ىلا برقأ

 ش . ”20/؟ يذوحألا ةفحت يف يرؤفكر ابملا ةمالعلا
 . هب ةسبنع نع ةبيط يبأ نب دمحأ ىلا هدانسإب « 797/١ ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هاور -"

 . هب ةسبنع ىلا هدانسإبي « ١70/5 هدنسم ف قاحسإ هاورو
 . ةخسنلا لصأ نم طقسلا نا ودبيو « (بيرك) قاحسإ دانسإ نم طقس دقو

 . 407/9 ةباصإلاو « ”٠*/9؟ ةباغلا دسأو 2 ١١١1١/5 ةباحصلا ةفرعم -4 م 3



 نب دّمحُم انثدح :لاق « رصمعب يركْسَعلا نسحلا يبأ نب نسحلا انربخأ

 نب قراَخُم انثدح :لاق « ١سنوي نب سيردإ انثدح :لاق « يطامنألا ميهاربإ

 نع « دشار نب سنوي نع « "جاّس نبا عي نامثع انثدح :لاق « " ةَرسْيَم

 :لاق « هيبأ نع « حابر نب ةدبع نع « يرّرحلا كلام نب ميركلا دبع

 ؛ ٍراّلا نع ْبَجْحُي مل ِساَّنلا ِنَع بَحَتْحا ِنَم :ي هللا لوسر لاق

 نب رماع نب ورمع نب َنالْجَعلا نب كلام نب عفار نب ةعاقر -

 *يراصنألا يقَرُزلا قير

 . اري َدِهَش

 'ىيحي هيخأ نباو « ديبعو « ذاعم هانبا :هنع ىور

 :لاق « ميهاربإ نب ىحي نب دمحأ انثدح :لاق ( ميهاربإ نب دمحم انربخأ

 :ح « ةملس نب دامح انثدح :لاق « لاّهْنم نب ٍجاَّجَح انثدح

 انثدح :لاق « يدادْعَبلا ةزمح نب هللا دبع نب دّمحُم نب دّمحُم انربخأو

 انثدح :لاق « ملسم نب نافع انثدح :لاق « ْعياّصلا ركاش نب دّمحُم نب رفعح

 . 378/١ ناسللا :رظني « لوهحب وهو « ينارحلا ءارفلا ةزمح وبأ وه -

 . فيعض هدانساو « لوهجم :لاقو « 5/5 ناسللا يف رجح نبا هركذ -“9

 يئاسنلا هنع ىور يذلا « جاس نب ورمع نب نامثع وه سيلو « لوهجم وار جاس نب نامثع -#

 . ١437/4 نازيملا ناسل :رظنيو « لوألا نع رخأتم اذه ناف «

 . هدنم نبال هابسنو ؛« 5 لامعلا رتك ف يدنهلا يقتملاو « ةباصإلا يف رجح نبا هركذ -4

 ؛« 1١85/7 ةباحصلا ةفرعمو « 357/7 يوَمَبلل ةباحصلا مجعمو 2« 77/4 يناثملاو داحآلا -ه

 . 489/7 ةباصإلاو « 575/7 ةباغلا دسأو « 491/9 باعيتسالاو
 يل # .

 . يقرزلا عفار نب دالخ نب ىيي وه -5

 انما



 «ء ةحلط يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع 2( ةملس نب دامحو 2( ىجحي نب مام

 نإ :لي بلا َلاقف « ىَلَصَف لُحَر ءاَح ذإ , هي ّيبلا دنع ًاَسِلاَج ناك هنأ
 هنو لشي ٠ لو رع هلا رم امك ءونولا غي 4 ىلح أل الملا م١

  عكريف ربكي مل ؛ هيف هَل لا نأ ناكل م , أرقيو , هُدَمَحَيَو 2( هدذجميو وثم اج وسو ع2 7 74 ىتا ماد روب لاو

 . ١ هلوطب ثيدحلا َرْكَذَ

 . ناّفَعل ظفّللاو

 سيق نب دوادو ( نالْجَع نب دّمحُمو « ةَمقْلَع نب ورمع نب دمحم ةاور

 . ىيي نب يلع نع « مهريغو

 ا دبع نب قاحسإ نع « هريغو جيرَح نب كلملا دبع هاورو
 ع 5 4 :

 . " ةحلط

 ١ - يئاسنلاو «(854) دواد وبأ هاور  2 7١0/7(17ه0) يمرادلاو « (470) ةجام نباو 2

 مامإلا فلخ ةءارقلا ءزج يف يراخبلاو ) » )1١١يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ ىلا مهدانسإب

 هب ةحلط .

 . 49.-479/8 عماجلا دنسملاو « 5٠٠١/4 ةرهملا فاحتإ :يف مهثيداحأ جيرخت رظني -؟
 يناربطلا مجعمو « يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو  مصاع يبأ نبال يناثملاو داحآلا :امهيلا فاضيو

 ميِعُت يبأل ةباحصلا ةفرعمو « ٠-10 5/ه ريبكلا

5 7/ 



 5 ”يسوألا يراصنألا ١[ربَر] نب رذنملا دبع نب ةعافر "4 0

 ( فْرَع نب ورّْمَع نب نم « ةباَبَل وبأ « رذنملا دبع نب ريش :لاقّيو

 . هللا لوُسَر َعَم ارْدَي دهش
 . لبنح نب دمحأ نع « ةمثيخ يبأ نبا هام

 نب نمحرلا دبع و « نمحرلا دبع هنباو «ارمع نب هللا دبع :هنع ىور

 . رمع نبا ىلوم عفانو « ٍبّيسملا نب ديعسو « كلام نب بعك

 نب سابع انثدح :الاق « بوقعي نب دّمحُمو دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ
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 انثدح :لاق ( ؟ةّيريوج يحخأ نب ريكب يبأ نب ريكُب انثدح :لاق « يروُدلا دّمحُم

 نبا نع « عفان نع « بويأ نع « ناّسح نب ماشه نع « ناميلس نب رفعح
 :رمع

 يبنلا نأ رذّئملا دبع َنب َةَاَبَ وبأ ُهربعأ ىّبح « تاّيحلا ليَ ُْمأَي ناك هَ
 . ؟ تيبلا يف نوكت ىلا تاّيحلا لثق ْنَع ىَهَن هيه م د 59 هداه م لس رس وا

 :لاقف « ٌبرَقَع ُهَّعَدَلف َرَجَحلا َملَتْسيل بهذ ُمالَّملا هيلع ّيبلا نأ :ثّدَحو

 ءءار مث ةدحوم مث ةنكاس نون مث ةحوتفم يازب «ربنزو « أطخ وهو « ريبزلا :لصألا يف ١-

 . هبسنو همسا يف ءاملعلا لاوقأ لقنو « 77/4 حيضوتلا يف يقشمّدلا نيدلا رصان نبا هطبض اذك

 « 5.00/5 باعيتسالاو 2 ١١07/9 ةباحصلا ةفرعمو « "49 يوَعَبلل ةباحصلا مجعم -9

 . 54/99 ع 493/5 ةباصإلاو « 79 ./* ةباغلا دسأو

 ىور « ةقث وهو « يرصبلا ءامسأ نب ةيريوج يخأ نبا ديبع نب ءامأ نب دّمحُم نبا وه ريكب -#

 . 507/7 ليدعتلاو حرجلا :رظني « امهريغو ةعرز وبأو متاح وبأ هنع

 دّمحُم نب ساّبعلا نع ةزمح نب دَّمحُم نع « 8١4/7 طسوألا مجعملا يف ياربطلا هاور -؛4

 ٠ . هب يرودلا
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 . ١ و بلا تْكرتل ًادحأ ًاكراك تنك ْوَل « هللا كَنعَل كَلاَم

 نم مهنم « عفان نع ةعاّمج ٌةاور « ٌروُهْشَم تاّيحلا ٍلْيَق يف لوألا ثيدحلا

 . ةبابل يبأ نع ( عفان نع :لاق نم مهنمو « رمع نبا نع :لاق

 . . ريك هب درفت « ُبيِرَع بّرَقَعلا يف رخآلا ثيدحلاو

 نب ىيحي :ةّيحلا ةّصق ةباَبل بأ نع « رمع نبا نع ( عفا نع لاق نّممف

 هللا دبع و « ءامسأ نب ةيريوحو « سنأ نب كلامو « مزاح نب ريرحو « ديعس

 . " ليوُطلا ناميلس نب

 « رمع نب هللا ديبع :رمع ّنبا ٌربخأ ةباَبَل ابأ نأ ( عفا نع لاق نّممو

 . ” ديز نب ةماسأو « دعس نب ثيللاو

 « ةمامأ يبأ نع « رمع نبا نع « عفان نع « بهو نب قاحسإ لاقو

 . ؟ لاق اذك

 تعم :لاق « مساقلا نع 2( *ةلظنح نع « ناميلس نب قاحسإ هاورو

 هَ هه 200 57 000

 . 5 ثيدحلا ركذف « ةباّبل ابأ تعمس :لوقي رمع نبا

 اذه ىوريال :لاقو . اقباس روكذملا دانسإلاب « 7١14/7 طسوألا مجعملا ف يناربطلا هاور ١-
 . دانسإلا اذمي الا ةبابل بأ نع ثيدحلا

 . 201/15 عماجلا دنسملاو « 74/1١4 ةرهملا فاحتإ :يف مهثيداحأ جيرخت رظني -19

 . قباسلا عضوملا يق ةرهملا فاحتإ :رظني -9

 ةفرعملا يف ميعُن وبأ ةياورلا هذه ىلا راشأ -4

 . قيدصلا ركب يبأ نب دّمحُم نبا وه مساقلاو « يكملا يحمجلا نايفس يبأ نب ةلظنح وه -ه

 ٠ . ةفرعملا يف ميَعُت وبأ ةياورلا هذه ركذ -5

1" 



 ل -

 ١ ينهجلا ةباَرَع نب ةعافر ٠-

 . زاجحلا لهأ يف هُداَدع

 . راسي نب ءاطع :هنع ىور

 ع يداّمَّرلا روصنم نب دمحأ انثدح :لاق « دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 يبأ نب ىيحي نع « ماشه انثدح :لاق « ثراولا دبع نب دمصلا دبع انثدح :لاق

 ةبارع نب ةعافر نع ' راسي نب ءاطع نع « ةنوميم يبأ نب لاله نع ( ريثك

 :لاق : ىّهجلا

 " هلوطب ثيدحلا َركذ مث « "ديدكلاب انك اذإ ىّتح كلي هللا لوُسَر عم انلَبقأ

 نمح رلا دبع و « ديزي نب نابأو « يئاوُسدلا هللا دبع يبأ نب ماشه هاور

 . ”ريثك يبأ نب ىيب نع « مهريغو دشاَر نب رَمْعَمو « يعازوألا ورمع نب عا 0 ْ تا م62 .٠

 ١- يناثملاو داحآلا ١4/0 « ةباحصلا ةفرعمو « ”40/7 يوَمَبلل ةباحصلا مجعمو ٠١19/5/7 «

 ةباصإلاو « ”*1/+ ةباغلا دسُأو « 5.1/7 باعيتسإلاو 491/9 .

 ناعضوم امهو « جمأو نافسُع نيب عضوم - ةروسكم ةلمهم لادو فاكلا حتفب -ديدكلا -؟

 فرعيو « ةنيدملا قيرط ىلع ةكم نم اليك 4٠ ةفاسم ىلع « مويلا ىلا امهيمسأب نافورعم

 نم مهو دقو «رخآ عضوم هناف - ارغصم فاقلاب -- ديدقلا ريغ وهو « ضمحلا مساب مويلا

 ملاعملاو « ”74ص يراخُبلا حيحص يف اهركذ دراولا ةنكمألا مجعم :رظني « امهنيب طلخ

 . ١7ص ةريسلاو ةنسلا يف ةريثألا

 « مجعملا يف يوغبلاو )١49٠0(« يمرادلاو « ١5/4 دمحأو « 570/7 يسلايطلا هاور -#

 هب يئاوتسدلا ماشه ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو « 5٠0/0 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو

 . 50/© ريبكلا مجعملا يف ناربطلا هاور « راطعلا ديزي نب نابأ ثيدح -4
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 ١يطّرَقلا لاوُمس نب ةعاقر 0

 . ' ريبزلا نب نمحرلا دبع نب ريبزلاو « ةشئاع :هنع ىور
 . " 4 َلَوَقْلآ مُهَل الَصَو َدَقَلَو » :هباحصأ نم ةَرَشَع يفو هيف تلزن كامو م7

َّ 0 05 . 5 8 1 5” 1 : ُّ 

 نب ىسيع نب دمحم انثدح :اولاق « دحاو ريغو ناميلس نب ةمثيخ انربخأ

 « ةشئاع نع « ةورغ نع « يرهُزلا نع « ةنيّيع نب نايفس انثدح :لاق « نايح م 2 2 5 5 ل

 :تلاق

 -_ 1 َّ 2 2 8 تن : 0 0 ع فن 07 |

 ينقلط ةعافر نإ « هللا لوسَراَي :تلاقف علي يبلا ىلا ةعافر ةأرما تءاَج
 ع بوثلا ةَبذُه لثم ُهَعَماَم نإو « ريبّرلا نب نمحّرلا دبع ُْتْحَّوَرَتف « يقالط َتَبَف 00 و 7 3 7 2 0 6 7

 قوذيو « ُهَتلْيَسُع يقوذت ىَّنح « ال « ةعافر ىلا يعحْرَت نأ َنيِديِرُتأ :لاقف ل 1 مو 5 4 3 7 00 نا *ع ع 1 5
 ا ُع

2 
 م

 دمحأو 47480(2و 2 0٠509و ( )/1١551 ةحام نبا :هاور « ىحي نع يعازوالا ثيدحو

 ةليللاو مويلا لمع يف يئاسنلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نباو 2« )١4489( يمرادلاو « 14

 . 60/9 يناريطلاو « 444/١ ناّيح نباو « مجعملا يف يرغبلاو « (475)
 «ه../؟ باعيتسالاو 2« ١٠١1/9/7 ةباحصلا ةفرعمو « 79/٠ يوَعَّبْلل ةباحصلا مجعم ١-

 . 484و 2 491/9 ةباصإلاو 2 772/9 ةباغلا دسأو

 . ميملا نوكسو نيسلا رسكب « لاومس :ريثألا نبا لاقو

 . ريغصتلاب يندألاو « يازلا حتفب ىلعألا ريبزلا :ةباصإلا ف رجح نبا لاق -؟

 . ه١ :ةيآلا « صصقلا ةروس -*
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 ١ يرهزلا نع « ةنيّيُع نبا نع ٌروهشم ثيدح اذه

 نب ريّيَرلا نع « يطرق ةعافر نب رّوُنسملا نع « سنأ نب كلام هاورو

 :ريبّرلا نب نمحرلا دبع
 . تيدا كَ مك « ةئآرْما َقْلَط لاَوْمس نب عامر نأ

 نب ديعس نب هللا ديبع انثدح :لاق «ء رضع يسرافلا نارهم نب دمحأ هانربخأ

 :ح « يبأ انثدح :لاق « ريثك

 انثدح :لاق « لهس نب ركب انربخأ :لاق ناميلس نب عيبرلا نب رمع انربخاو

 . ' اذهبي كلام نع اعيمج ©« فسوي نب هللا دبع

 :الاق « ميهاربا نب هللا دبع و « ةدنم نب ىحي نب نمحرلا دبع انربخأ

 « ثراولا دبع نب دمصلا دبع انثدح :لاق « تارفلا نب دمحأ دوعسم وبأ انئدح

 نع « َةدْعَج نب ىيي نع « رانيد نب ورمع نع « ةملس نب دامح انثدح :لاق

 :لاق « يطَرَقلا ةَعاَفر

 7 3 "ق 2 ءا6ا 2 وم همو م ا رارب ل و
 م3 . 4 َلْوَقْلمُهَّل انلَّصَو َدَقَلَو ) ْمُهُدَحَأ انأ موق يف ةيآلا هذه تلرثأ

2 

 ١- يذمرتلاو 2 (55810/) ملسمو «2(١؟5145) يراخُبلا هاور )١١١48( يئاسنلاو 2غ 2

 و١448 « دحام نباو )١971( 2يديمحلاو )١77( , 2يمرادلاو « 370/5 دمحأو

 هب ةنييع نب نايفس ىلا مهدانسإب مهلك : ةفقفمف] .

 ف يزملا هاورو « كلام نع يبنعقلا ىلا هدانسإب « 57/0 ريبكلا مجعملا يف ناربطلا هاور -7

 يبأ ىلا هدانسإب اضيا يزملا هاور امك . هب ياربطلا ىلا هدانسإب « 3١١/9 لامكلا بيذمت

 هب كلام نع يرهزلا بعصم

 اذ



 . 'ةيآلا

 « َةَدْعَح نب ىيي نع « رانيد نب ورمع نع « سيق يبأ نب ورمع هاورو
 . هيبأ نع : ةعافر نب يلع نع

 ' يراصنألا يِرَمَظلا دْيَر نب ةعافر 1
 . ةنيدملا لهأ يف هداّدع

 . . نامعُتلا نب ةداَنق هيخأ نبا :هنع ىور

 ( رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق ع« فسوي نب بوقعي نب دمحم انربخأ

 نب مصاع نيثدح :لاق « قاحسإ نب دّمحُم نع « ريكُب نب سنوي انثدح :لاق

 :لاق « نامعنلا نب ةداتق هّدح نع « ”[هيبأ نعإ « ةداتق نب رمع
 2 *اشع دقو مالسإلا ةكرذأ اًرسوم الجر ؛ [ديز] نب ةعافر يَمَع ناك 01 سوم 0 2 3

 ةملس نب دامح ىلا امهدانسإب « 07/0 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف يوغبلا هاور ١-

 . هب

 . يظرقلا ةظرق نب ةعافر ةمجرت يف ء ١١/8 تاقثلا يف َناّبح نبا هركذو

 . ةباحصلا ف يدروابلا ىلا ةباصإلا يف رجح نبا هازعو
 ةباصإلاو « 770/؟ ةباغلا دسأو « 499/7 باعيتسإلاو « ٠١80/7 ةباحصلا ةفرعم -1

. 

 . كردتسملا نم هتكردتسا دقو « لصألا نم طقس نيتفوقعملا نيبام -*

 . أطخخ وهو « ديزي :لصألا يف -4

 ناسللا :رظني « راهنلاب رصبيو ليللاب رصييال يذلا وه ليقو « هرصب فعض يأ ءاشع -ه
4 . 

 نفت



 . ١ ثيدحلا َرْكَذ

 2207 0 0 ا
 " يبيبضلا مث , يماذجلا ديز نب ةعافر -4 #١

 . اباّتك هل بّتكو « هلي ّىبلا ىلع َدَقَو

 مادا ل م 8 و
 . تاهعيور نب ديمح نع « قاحسإ نبا هاور

 م 82 0

 . ديمحو 2 ةريره وبأ :هنع ىور

 نب روث ٍئثدح :لاق « قاحسإ نب دّمحُم نع « سنوي انثدح :لاق « رابجلا دبع
 ينم م م 1 0

 :لاق ةريره يبأ نع « عيطم نب هللا دبع ىلوم ملاس نع «( ديز

 0 أ 4 م سسوس اه م ةررسإ ن 2006 مكمل و

 « هل ٌمالغ ُهَعَمو « *ىَرقلا يداو ىلا ريح ْنَع كي هللا لوُسَر َعَم اَتفَرَصْلا

 2 مل # 0 ب مس تاهل 00 موس 5 1 مي 7 سه ع

 عم اليصأ « دي هللا لوُسَر لْحَر ْعّضَي وه اَنْيَبَف « يماذجلا ديز نب ةعافر ُهَل ُهاَدْهَأ

 ١- الوطم هب مصألا بوقعي نب دّمحُم نع « 780/4 كردتسملا يف مكاحلا هاور .

 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو « (”:7+) يذمرتلا هاورو ١19/ » 94نب دّمحُم ىلا امهدانسإب

 هب قاحسإ نب دَّمحُم نع يارحلا ةملس .

 ةباصإلاو 2778/7 ةباغلا دسأو « 499/7 باعيتسإلاو 2 */٠١80 ةباحصلا ةفرعم -؟

 م

 رمع نبا نع يوري « يعبات « ئيطسلفلا :لاقيو « يشرقلا نامور نب ةبقع نب ديمح وه -»

 « ١149/4 تاقثلاو ء«*:و/؟ ليدعتلاو حرجلاو « 749/5 ريبكلا خيراتلا :رظني « هريغو

 .١همو

 . اممب فيرعتلا مدقت ىرقلا يداوو « ربيخن -#
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 ُهلَثقف « هب يِرْدَئاَم « "برع ٌمُهّس ُهاَنأ , 'سّمّتلا برتْعُم

 لوُسَر لاف « ةّنحللا ُهل ُ :انلقف « هب ىَمَر ْنَم ىَرْدُيال يذلا ”مُهّنملا

 ؛ رثا ىلع رت ا نآلا ُهَتلُجَش نإ « ؟[هديب]دّمحُم سفك يذلاو :ي هللا 5

 لك هللا لوُسَر ب باَحْصُأ نم ُلُحَر َءاَجَف ٠ ري موي َنيملسملا ءيف ْنِم اًهلغ

 نيكارش ُْتْبَصَأ « هللا لوُسَراي :لاقف « كلذ يف كي هللا َلوُسَر َعِمَس َنيح اَعِزف

 ١ ٠ ِراَثلا نم اًمُهلْثم َكْلدْعَي : هللا َلوُسَر َلاقف ٠ ِنْيَلعَل

 . قاحسإ نبا نع ٌروهشم ثيدح اذه

 ملاس نع « "[ديز] نب روث نع « أطوملا يف سنأ نب كلام هاورو

 8 َةَريَرُه يبأ نع ٠ عيطم نيا ىلوم
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 ١- ناسللا « برغملا ىلا رصعلا دعب تقولا :لصألا ١/89 .

 برغ مهس هباصأ :لاقي -؟ «٠ ناسللا «هامر نم يردي ال ناك اذإ - اهفوكسو ءارلا حتفب

. 

 . مالكلل اهتبسانم مدعل (وهف) تفذح دقو « مهسلا وهف هلتقف :لصألا يف -*

 . ميعن يبأل ةباحصلا ةفرعم نم هتكردتساو « لصألا نم طقس نيتفوقعملا نيبام -4

 51/7 ربلا دبع نبال ديهمتلا :رظني « فوصلا نم رازإ وه :ليقو « لمح وذ ءاسك ةلمشلا -
 هب قاحسإ نب دّمحُم ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ميعُت وبأو « 40/7 كردتسملا يق مكاحلا هاور -5

 هنع ىورو « ةتسلا ةاور نم « ةقث يندم ديز نب روثو « أطحخ وهو « ديزي :لصألا يف -1
 هريغو كلام مامإلا

 (5904) يراخُبلا :هقيرط نم هاورو « هب ديزي نب روث نع « (784) أطوملا يف كلام هاور -8
 . 54/1 يئاسنلاو ع )77١١( دواد وبأو 2« )١557( ملسمو «

 ىكحو « (انجرخ) أطوملا ةياور :هصخلمام 488/7 يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا لاقو
 مل ةريره ابأ نأل « ثيدحلا اذه ف روث مهو :لاق هنأ نوراه نب ىسوم نع نطقرادلا

 م



 باهولا دبع نب دمصلا دبع انثدح :لاق « ناميلس نب ةمثيخ انربخأ

 انثدح :لاق « ُشاّيع نبا انثدح :لاق ( حلاص نب ىيي انثدح :لاق « يرّصَنلا

 0 مدس ل . نإ مو
 :هيبأ نع ركذ هاَرأ - ١ديز نب ةعافر نب دعس نب دايز نع « ناموُر نب ديمح

 لاقف « همؤق نم ِةَرْسَع يف لي هللا لوُسَر ىلع مدق َناَك دْيَ َّنب ةعاقر نأ

 0 . ؛ طاّشلا نيو كتي امي :لاق ؟ تلم نبأ 86 هللا لوسر هل

 ل + ديز نب افلا هل لور دمحم نم اع اذه هي اك

 يفف لبقأ ْنَمَف ٠ « "[هلوُسَر ىلإو هللا ىلإ مهوُعْدَي « مهيف َلَححَد ْنَّمو « ةَّماَع

 هوُباَحأَف « هللا لوُسَر باكي مُهاَنَأَف ( نْيَرْهَش نام هلف ريد َْمو ع هللا بّرح

 1 ؛ءارفَع نب عفاَر نب ةعاقر -4 ٠ ؛ ظ

 « تحتف نأ دعب ربيخ مهيلع مدقو « مهجورخ دعب مدق امنإو « ربيخ ىلا ولو يبنلا عم جرخمي

 ؛« لغ يذلا لجرلا ةصق رضحو « مئانغلا ةمسق رضح هنأ عي

 ؛ 077/7 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نباو « 917/ ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هركذ ١-

 . تاقثلا يف ناّبح نبا هركذو « هلاح نع اتكسو

 . ميعُت يبأل ةفرعملا نم هتكر دتساو « لصألا نم طقس نيتفوقعملا نيبام -؟

 . هب ةمثيخ ىلا اقلعم ةفرعملا يف ميَعُت وبأ هاور -#

 ءهيبأ نع يماذجلا ديز نب ةجعن ىلا هدانسإب «© ريبكلا مجعملا يف ياربطلا هاورو

 يف هاورو . الوطم هوحنب هركذف « هيي هللا لوسر ىلع يماذحلا ديز نب ةعافر دفو :لاق

 . السرم هركذف « كو هللا لوسر ىلع مدق :لاق قاحسإ نب دّمحُم ىلا هدانسإب هاه

 . 589/7 ةباصإلاو « 574/9 ةباغلا دسأو « ٠١87/9 ةباحصلا ةفرعم -4
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 . ءارفع نب ذاعم يأ نبا

 « وراه نب ماشه نع « باّبحلا نب ديز ثيدح نم ذاعم هنبا :هنع ىور

 دّمحُم نب كلملا دبع انثدح :لاق « ناميلس نب ةمثيخ نسحلا وبأ انربخأ

 نع « ةبعش انثدح :لاق , عيبرلا نب ديعس ديز وبأ انثدح :لاق « يشاقّرلا

 1 :لاق « نيصخ

 كل مُهللا :لاق ربك امله «ةَعار هل لاي كي 'ينلا باَحْصأ م ْلَر ىَلَص

 . سو ِهُتالَع هلك رمألا ٌعَحْرُي َكّيَل هلك ٌقْلَخلا كلو « هلك ُدْمَحلا

 . ؟ افوُقْوَم ةبعش نع « هريغو يدع يبأ نبا هاور

 ( اذه نم رثكأب هنع ةياورلا يف هاركذي ملو « اذكه ميَعُن وبأو ْهَدْنَم نبا هحرخأ :ريثألا نبا لاق

 ةعافرل ثيدحلا امنإو ؟ عفار نب عفار :هريغ ةباحصلا فو « ءارفع نبا هنأ ملع نيأ نم ملعأ الف

 .خلا . يقرّرلا كلام نب عفار نب

 نم فرعأ ملف « بابحلا نب ديز ثيدح ىلع تشتف دقو :ةباصإلا يف رجح نبا ظفاحلا لاق ١-
 « بابحلا نب ديز نع ١١0/١7 فّنصملا يف ةبيش يبأ نبا هاور ثيدحلا اذه :تلق « هجرخأ

 :لاق « هيبأ نع « يقرا عفار نب ةعافر نب ذاعم ٍنْئدح « يراصنألا نوراه نب ماشه نع

 :ةبيش يبأ نبا قيرط نم هاورو . ثيدحلا . . . راصنألل رفغا مهللا :ِِلَي هللا لوسر لاق

 يف ناّبح نسباو +« 185/4 هدنسم يف رازبلاو « 7917/ يناثملاو داحآلا يف مصاع يبأ نبا

 ىلا انقفو نأ ىلع هلل دمحلاف « 41/0 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « 7077/١5 هحيحص

 . هجرخا نم ةفرعم

 دّمحُم قيرط نم « 771/1 حتفلا يف رجح نبا لاق امك « هحرختسم ف يليعامسإلا هاور -؟

 . هب يدع يبأ نب ميهاربإ نب
 . هدنم نبا ىلاو هيلا ريثالا نبا هازعو « ةفرعملا يف ميعُت وبأ هركذو

 ردي



 هللا دبع تعمس :لاق 2 نيصح نع « ةبعش نع « يدقعلا رماع وبأ هاورو

 7 وو هَ سارا ل 5505 مو مك م 2 سا سل 3 3

 :لاق ( عفار نب ةعافر هل لاقي لَو يبلا باَحّصأ نم الُحَر ٌعِمس هنأ :داّدش نب

 . ١ ًاعوفرم ُهَوْحَن َرَكَذ مث « َةالّصلا لي بلا َلَحَد اّمَل

 ٠8 يبرثُي نب ةعافر '

 . " يميمّنلا ةثمر وبأ

 . ةفّوكلا لهأ يف هُداَدع « طيقل نب دايإ :هنع ىور

 . فرع نب يبرثي همسا :نيعم نب ىحي لاق

 يبأ نع « ؟[دايإ] نع « حلاص نب يلع نع « ناميلس نب َةدْبَع ىورو
 7 2 هك

 . * يبرثي نب ةعافر :همساو ( ةثمر

 . ١ ةعافر هما :لاق « لبنح نب دمحأ نع :قاحسإ نب لبنح لاقو

 ١- يراخُبلا هاور ) » )40١5لوالا هفرط الا هنم ركذي ملو « هب ةبعش نع مدآ نع .

 هدنم نبا ىلاو هيلا هازعو ريثالا نبا هركذ امك « ةفرعملا يق ميَعُت وبا هركذو .

 ةباحصلا ةفرعمو « ”55/؟ يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو « 757/7 يناثملاو داحآلا -؟ ٠١85/1 «

 ةباصإلاو « 784/9 ةباغلا دسأو « 0.01/5 باعيتسالاو  » 498/9و1١41/9.

 *- ميت نم يميتلا :هدنم نباو رمع وبأ لاقو « بابرلا ميت نم « يميت وه :ريثالا نبا لاق .
  -4أطخ وهو « نابأ :لصالا يف .

 هب يح نب حلاص نب يلع ىلا هدانسإب 787/77 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -ه
 . ١57/4 دنسملا يف هيبا نع دمحأ نب هللا دبع هاور -5
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 دبع نب سنوي انثدح :لاق « رصمي يركسعلا ليعامسإ نب دمحأ انربخأ

 نب دايأ نع « 'رجبأ نبا تعمس :لاق « ةنيّيُع نب نايفس انثدح :لاق « ىلعألا

 :لاق ( ةثمر يبأ نع « طيقل

0 

 ينَعَد :يبأ ُهَل لاقف « هرْهَظ يف يذلا ىأرق « لي ّيبلا ىلإ يبأ َعَم تبتأ

 « ُبيِبَّطلا هللاو « ٌقيفَر تنأ :ُمألّسسلا هيلع يبا لاقف « ُبيبَط يّنإف : "اع

 . " هْيَلَع ينحكألو « َكْيَلَع ينجَيال ُهّنِإ اَمُأ :لاقف ٠ ينبا :لاق ؟ َكَعَم اذه ْنَم

 . ؟ طيقل نب دايإ نع « يروثلا ُهاور
 دايإ نع « ريّمُع نب كلملا دبع نع « ميِشُهو « مزاح نب ريرَح هاورو

 . * اذه نم متأ )

 ١- رحبأ نب ديعس نب كلملا دبع وه .

 . 301/١ ناسللا ءاهقشأ :نيعي « اهطبأ -؟

 مجعملا يف يناربطلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نباو « 11/4 دمحأو « (855) يديمحلا هاور -'
 . هب ةنييع نب نايفس ىلا مهدانسإب « ١79/77 ريبكلا

 دمحأو « 7٠0/1 دنسملا يف ةبيش يبأ نباو ©« ١80/8 يئاسنلاو « )47١8( دواد وبأ هاور -؛4
 2( 780/95 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نباو 2« 17/4و ؛«5

 . هب يروثلا نايفس ىلا مهدانسإب

 دمحأنب هللادبعو «(؟791) يمرادلاو « 7٠١4/8 يئاسنلا هاور « ريرج ثيدح -ه

 . مجعملا يف يرغبلاو « ١/518

 دمحأ نب هللا دبع و « (45) لئامشلا يف يذمرتلاو ع ١517/4 دمحأ هاور « ميشه ثيدحو

 . مجعملا يف يوغبلاو « 7
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اج] نب ناليغ نع « ١ًةَرْمُخ نب كاملا ةاور كلذكو
 . " [عم

 ( ذقْنُم نب تباث نع « نارمع يبأ نب ةقدص نع « يرسل ديزي هاورو

 3” ع

 ٍر يبل نع ٠

 © هلوطب ةّتمر يأ نع « هيبأ نع (دايإ ني هللا ديبع هاورو

 6 ياهلا قو نب ةعاقر -

 عمت - 2

 انثدح :لاق « رابحلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « بوقعي نب دمحم انربخأ

 :لاق « قاحسإ نب دّمحُم نع « ريكب نب سنوي
 2 ماش م 0

 5 006 وَ ممل . 2.5 .َ 0 2 .ه - وَ - 5

 ١- يذمرتلا هل ىور « ثيدحلا فيعض يطساو - ةلمهملا ءارلابو ةلمهملا ءاخلا مضب - ةرمح .

 ناليغ ىلع مدقتم ريرج نب ناليغ ناف « هتبثأ ام باوصلاو « أطخ وهو « ريرح :لصألا يف -؟

 نا نيعتف 2 ١١8/7 لامكلا بيذمت يف امك « طيقل نب دايإ نع يوري اذهو « عماج نب

 ةباحصلا مجعم :رظني « هقيرط نم هثيدح ىور يوغبلا نأ ىلا ةفاضالاب « وه نوكي

 ' ضضكذ

 ديزي ىلا امهدانسإب « مجعملا يف يوغبلاو « 7707/5 دنسملا دئاوز يف دمحأ نب هللا دبع هاور -#*

 . هب يرتسُنلا مي ميهاربإ نب

 4١5/6 مكاحلاو « )58١7( يذمرتلاو 4495(2و 2 4705و « 4058) دواد وبأ هاور -4

 ( هب دايإ نب هللا ديبع ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميعُت وبأو «

 ةباصإلاو « 778/5 ةباغلا دسأو « 501/7 باعيتسالاو 2« ٠١87/7 ةباحصلا ةفرعم -ه

7 . 
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 ٠  - 4يراصنألا ورْمَع نب ةعافر ١

 . دُحُأ موي لتق ٠ 'يلبُحْلَب نم
 انثدح :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « بوقعي نب دَّمحُم انربخأ

 :لاق « قاحسإ نبا نع « ريكب نب سنوي

 و هاما ري 2 17 ٠ ٍ 6 5 .٠ - عم ص

 1 همر هرم مهم 58 06

 ©“ . ربيخب دهشتسا « نادود نب منغ ينب نم

 انثدح :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « بوقعي نب دّمحُم انربخا

 :لاق « قاحسإ نب دّمحُم نع « ريكب نب سنوي
 حورسم نب ةعافر :نادود نب منغ ينب نم ربيخب نيملسملا نم دهشتسأو 0 9 5 0 همام هم 32 0 - ا عم

 ةباصإلاو 2 77/9 ةباغلا دسأو « 5.1/79 باعيتسإلاو « ٠١17/8/7 ةباحصلا ةفرعم ١-

. 

 مظعل يلبحلاب بقل « ةئراح نب جرزخلا نب مَع نب ملاس نب نم مهو « يلبحلا نب نم نعي -؟

 . ”54ص برعلا باسنأ ةرهمج :رظني « هنطب

 . 8١/7 ماشه نبا ةريس -»#

 ةباصإلاو « 78/9 ةباغلا دسأو « 501/7 باعيتسإلاو « ٠١87/7 ةباحصلا ةفرعم -4

 ش .

 . 595/» ماشه نب ةريس -ه



 ظ  -8رقاعة١ ١
 يب ةهضا# ٠

 . بوسنم ريغ

 . نمح رلا دبع نب ةّملَس وبأ :هنع ىور

 دحاولا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « يراخُبلا يرّثسلا نب لهس انربخا

 نب يلع نع « يبأ انثدح :لاق « صفح يأ نب دمحم انثدح :لاق « يراخبلا

 :لاق « ةعافر نع « ةملس يبأ نع « "عفان نب ٌعزاَولا انثدح :لاق « تباث

 . لبيس 6ك © < هر 21 -1 82 3 مع 5 ع 1ص ِ 01 14 ض2

 يف دحأ نذبني ال :يدانأو سانلا يف فوطأ نأ هيي هللا لوُسَر يِنَرَمْأ

 . "رّيقملا

 8 ؛ يراصنألا تباث نب عفيَوُر -

 . رصم لها يف هٌداَدع

 سم “1 2 نم م ل 1
 « ناتيب نب مييشو ٠ حيرش نب ءافوو « يناعنصلا ُسَنَح :هنع ىور
 و

 . ينابتقلا نابيشو

 ١- ةباحصلا ةفرعم ٠١84/7 ةباغلا دسأو ع ١/ » 74ةباصإلاو 495/9 .

  -1ناسللا :رظني « ثيدحلا كورتم وهو « يرزجلا يليقعلا وه 51١7/5 .
 #- هب يرسلا نب لهس ىلا هدانسإب « ةفرعملا يق ميَعُن وبأ هاور .

 هيف ذبني مث « راقلا وأ تفّرلاب ىلطت مث ارقن رقنت ةلخنلا يهو - رّيقملا يف ذبنلا نع يهنلاو -

 لوصألا عماج :رظني « ةريثك ثيداحأ نم تباث  . 58١4اذه نا ىلا ريشن نأ يغبنيو

 راكسالا مدع طرشب ءانإ يأب ذابتنالا تحابأ ىرحخأ ثيداحأب خوسنم يهنلا .

  -4يناثملاو داحآلا  » 7٠١9/4يوَعّبلل ةباحصلا مجعمو ١/ » 7017عناق نبال ةباحصلا مجعمو

  » 1ةباحصلا ةفرعمو ٠١51/7 ع 79/9 ةباغلا دسأو « 5.04/9 باعيتسإلاو ع«

 . 001/5 ةباصإلاو
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 :لاق « دحاولا دبع نب ديبع انثدح :لاق « يضاقلا نسحلا نب , يلع انربخأ

 ميلس يبأ نب ةعيبر نئدح :لاق « ديزي نب عفان انثدح :لاق « ميرم يبأ نبا انثدح

 هَّنَأ « ْتّدَحُي يناعنصلا َشْنَح ٌعِمَس هن : 'يِيَجُتلا ناسح نب نمحرلا دبع ىلوم

 :لوقي « برطملا لبق هتَوْرَع يف تباث نب َعفيَوُر عِمَس
 لاقملا َنوُعياَبُت مُكَنأ يعل ب هنأ : يح ريع ةوُرَغ يف لاق و هللا َلوُسَر نأ

 " نّرولاب نزولاو ٠ لاقملب لاقثملا لإ ُملْصَيال هّنِإو ٠ ىلثلاو ٠ فل لاب

 نم هبا بكري الف رخآلا ٍمْوَيلاو هللاب نمي ناك ْنَم :لك هللا لوسر لاقو

 اذإ ىّتح « هّسْبلَي ًابرّتالو « مناّكملا يف اهَّدَر "اهَّضقْنأ اذإ ىَّنح « مناّمملا

 . ؟وناكملا يف ُهكَر َقلَخ
 َدَلَو ُهَءاَم يقّسسَي الق رخآلا مويلاو هللاب نمْوُي َناَك ْنَم :ي هللا لوسر لاقو

 © هرْيَغ
 قوزرم يبأ نع « ةعيبر نب رفعح نع « ٍرضُم نب ركب ُهاَوَر رخآلا ثيدحلا

 . ميلُس يبأ نب ةعيبر وهو ؛

. 
 ةجام نباو دواد وبأ هل ىور ( ةقث يعبات وهو ,همسا يف فلتخا « ييحتلا قوزرم وبأ وه

-١ 

 هب ميرم يبأ نب ديعس ىلا هدانسإب « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور -؟ .

 - ناسللا « اهفعضأو اهزهأ يأ 4074/5 .

  -4هب ميرم يبأ نب ديعس ىلا هدانسإب « 77/0 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور .

 مهبتك ف نوروكذملا ةمئالا هاور دقو ( مدقتملا ثيدحلا نم ءزج اذه -ه .
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 متاح وبأ انثدح :لاق « ميهاربإ نب دّمحُم نب دمحأ ورمع وبأ هانربخأ

 نب ركب انثدح :لاق « رابحلا دبع نب رضنلا دوسألا وبأ انثدح :لاق « يزارلا

 نع « ميَلُس يبأ نب ةعيبر وهو قوزرم يبأ نع ( ةعيبر نب رفعج نع « رَّضُم

 :تباث نب عفيَوَر نع « ُشَنَح
 َدَلَو ُهَءاَم يقْسسَي الف رخآلا مويلاو هللاب ُنمْوُي َناَك ْنَم :لاق ( 8ك يبلا نع

 يبأ نب ديزي نع « قاحسإ نب دّمحُم نع « كرابملا نب هللا دبع هاور

 و 0 5 م 5 ع 0

 . ' ميلس يبأ نب ةعيبر وهو 2 قوزرم يبا نع « [بيبح]

 نب دّمحُم نب دمحأ ورمع وبأو ١ رذنملا نب هللا دبع نب دمحم انربخأ

 نب دّمحُم نع « كرابملا نب هللا دبع نع « يراّرفلا قاحسإ يبأ نع 3

 قوزرم يبأ نع وأ « ٍناَشّيجلا نالف نع « [بيبح] يبأ نب ديزي نع « قاحسإ

 « تباث نب عفيّور عم ؛ةبرَج رم ّحْنف تدهش :لاق « شنح نع ( بيجُت ىلوم

 :لاقف « انبطَخف

 ؛« 761١/9 راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو « ” 54 4ص ىقتنملا يف دوراجلا نبا هاور - ١

 . هب ةعيبر نب رفعج ىلا هدانسإب « 707/0 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو

 . مداقلا عضوملا يف ءاج اذكو « أطخخ وهو « ريبج :لصألا يف -؟

 . هب كرابملا نبا نع « ١ 47ص ريسلا باتك يف يرازفلا قاحسإ وبأ هاور -*

 نادلبلا مجعم :رظني ٠ سنوت يف مويلا عقتو « ةّيقيرفإ يف ةدلب - نوكسلا مث حتفلاب -- ةبرج -4

0 . 
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 هللاب موي َناَك ْنَم :لوقي هُْعمَسَف كي هللا لوُسَر َعَم ريح َحْنَق ثدهش
 الف رخآلا مويلاو هللاب ُنمْوُي ناك ْنَمو « هِرْيَغ َّعْرَز ُهَءاَم يقْسَي الف رخآلا مويلاو

 . 'اهئرْبتسُي ىَّتح :ةريغ لاقو « اًهيِربتسَي ىّنح يّبّسلا نم ةأرما ىلع ُعَقُي

 :الاق ع دايز نب دّمحُم نب دمحأو فسوي نب بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 :ح «ريكُب نب سنوي انثدح :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح

 نب دمحأ انثدح :لاق « ناَّطَقلا نسحلا نب نيسحلا نب دّمحُم انثدحو

 :ح « يِهَّولا دلاخ نب دمحأ انثدح :لاق « يمّلّسلا فسوي

 , رهزألا نب دمحأ رهزألا وبأ انثدح :لاق « نيسحلا نب دّمحم انربخأو

 نب دّمحُم نع مِهْلُك « يبأ انثدح :لاق دعس نب ميهاربإ نب بوقعي انثدح :لاق

 ُشَنَح نع « بيجت ىلوم قزورم يبأ نع « بيبح يبأ نب ديزي نع « قاحس
 . سنوي لاق اذكه . يراصنألا عفيَوُر يبأ عم انْوَرَع :لاق « ِناعْنَّصلا

 و ملا

 امل لاَقُي ةيرق
 ل

 رق حئتتفاف ( عفيور ْعَم انوزغ :يهولاو « دعس نب ميهاربإ لاقو

 :لاقف « ابيطح ٌماقف ( ةبرح

 دوب مه

 َلوُسَر ايف اق « َرييَح موي لوقي لي هللا َلوُسَر تعمّسام الإ لوْ ال ين
 َعْرَو ُهَماَم يقسَي نأ رخآلا مويلاو هللاب ٌنمْوُي ءىرمال ّلحَي ال :لاقف « لي هلل
 . ءيقلا نم ىلا َنايثِإ ينْعَي « هِيَ

 ابيل يبسسلا نم َةرْما بيصُي نأ رخآلا مويلاو هللاب ثرمؤُي ءىرمال ّلحَي الو

 هلاق « اهعم نوكي اعر لمح نم ةءاربلا بلط لجأل « ءطولا لبق ةضيحب ةمألا رابتخا ءاربتسالا ١-

 . ١١8/9 لوصألا عماج يف ريثألا نبا

5.5 



 و 3 همهم م < ؤ[.+ 0 سب و .ه 2 -

 . مسقي ىتح امنعم عيبي [نأ] رخآلا مويلاو هللاب ْنموُي ءىرُمال لحي الو

 ميك نم هاذ بكري [نأ] رخآلا مويلاو هللاب نمي ءىرثال لحي الو
 . هيف اهَّدَر اهفَجْعَأ اذإ ىَّنح « َنيملسملا

 7 2 هام 5 00 هدو 1 كر 2

 ءيف نم ابوث سباي نأ رحخألا مويلاو هللاب نمؤي ءىرمال لحي الو
 . " هيف ُهدَر هلأ اذإ ىَّح « َنيملسمل اًسملا

 ”ةيلاَعلا وبأ عفيوُر ١-
 . هلي بلا ناَمَر َكردأ

 رانيد نب دلاح ةَدْلَحَس يبأ نع « هيبأ نع ١ يلع نب رصَن انثدح :لاق , يدادْعَبلا

 :لاق 2

00 

 ثالث وأ نْيئكَسب ُهَدعب تفج « ال :لاق ؟ لي ّىبلا تكردأ :ةيلاَعلا ابأ تلأس

 ١- هلثم مدقت املو « قايسلل ةاعارم اهتكردتساو « لصألا نم تطقس ةدايز .

 « 755/١١5 فّئصملا يفو 2« 5145/5 دنسملا يف ةبيش يبأ نباو « )5١54( دواد وبأ هاورو -1؟

 ( مجعملا يف يوغبلاو « داحآلا ف مصاع يبأ نباو « )518٠0( يمرادلاو « ٠١8/4 دمحأو

 يقهيبلاو « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو كالو ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو اول ناّبح نباو

 . هب بيبح يبأ نب ديزي نع قاحسإ نب دّمحُم ىلا مهدانسإب « 449/17 ننسلا يف
4 

 . ؟9//91و 2 ه١ 14/9 ةباصإلاو « 578/١ ةباغلا دسأو « ١١59/5 ةباحصلا ةفرعم -#“

 . روهشملا يعباتلا « يحايرلا نارهم نب عيفر وهو
 . ةباصإلا يف رجح نبا هلقن امك « ىلا يف مكاحلا دمحأ وبأ هاور -4
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 ١ م 2 . هم

 مضل يماذجلا ةمالّس نب عابلز نب حور -5

 هل حصن الو « كي ّيبلا كردأ ء رصم لهأ يف هُداَدع « ةعرز ابأ نكُي

 ةيؤر عابتز هيبألو « ةبحص "؟

 . ؟[ حْوَر نب ةملّس] هنباو « ”نمحرلا دبع نب ةديّبع :هنع ىور
 عابئرلا وبأ انثدح :لاق «ء رصمم يزاّرلا ةبتع نب نسحلا نب دمحأ انربخأ

 دبع نب ةديّبُع نأ ع هنَدَح ةداوس نب ركب نأ « ثراحلا نب ورمع انثدح :لاق 4

 :عاابثزلا نب حور نع « هثذح نمحرلا
 ماذج يف هللا كَراَبو « ماذح لابح ىتح ناَمَي ناميإلا :لاق , لَك يبلا نع و هياسم ار ”و 2 2 0 8 0

 ةباغلا دسأو « 5.7/9 باعيتسإلاو © ١١١1/19 ةباحصلا ةفرعمو « 5١/ه يناثملاو داحآلا ١-

 . ه.ه/7 ةباصإلاو ,”58ا0/؟

 دهع يف دلو نوكي نأ زوجي لب « ةبحص هل حصتالو « ةباحصلا ف مهضعب هركذ :رجح نبا لاقو
 . ل يبلا

 . (751/9) ةلثملا نع يهنلا يف اثيدح ةجام نبا هل ىور دقو « ةياورو ةيؤر هل عابنز -؟

 2 14/5 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نباو « 5 ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هركذ -*

 . هلاح نع اتكسو

 نب ةملسو « ميَعُت يبأل ةباحصلا ةفرعم :رظناو « أطخخ وهو « عابنز نب حور :لصألا يف -4
 . 781/9 لامكلا بيذه :رظنيو « ٌةجام نبا هل ىور حور

 ةفرعملا يف ميَعُن وبأو « داحآلا يف مصاع يبأ نباو « 5 ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هاور -ه

 . هب بهو نب هللا دبع ىلا مهدانسإب «

 . هدنم نبال هازعو « ةباصإلا يف رجح نبا هركذو



 . ' حْوَر نب راسي وأ « راسي نب حور 0

 « بلاغ نب هللا دبع انثدح :لاق « يراخُبلا يّرسلا نب لهس انربخأ

 انثدح :لاق « ديلولا نب ةّيقَب انثدح :لاق « ردْحَح نب نمحرلا دبع انثدح :لاق

. 6 .5 2 
 :لاق 4 يشرقلا دايز نب ملسم

 نب ةلاضفو « كلام نب ُسنأ :مهنم « كك يبلا باحصأ نم ةعبرأ تيأر

 يا ب لك ب : 0 هل مرش عا ع ما

 نوسبلي )2 بينملا وبأو « حور نب راسي وأ ( راسي نب حورو « ديبع

 . * ِنْييْعكلا ىلا ْمُهَبايثو ( ٌمهفلَح ْنم نوُحْرَيو « َمئاَمَعلا

 نميلا لهأ ىلع هلمحو هرهاظ ىلع (نامي ناميالا):ِلَي هلوق نم دارملا نأ ىلا نيققحملا نم ريثك بهذو

 حرش :رظني « نامز لك يف نميلا لهأ لك ال ذئنيح مهنم نيدوجوملا كلذب دارملاو « ةقيقح

 . 575/5 يرابلا حتفو « 7١5/١ يوونلل ملسم حيحص

 ةباصإلاو « 588/9 ةباغلا دسأو « 5.8/9 باعيتسإلاو « ١111/7 ةباحصلا ةفرعم ١-

. 

 دبع ني رمع ليخ بحاص ناكو « يي ينلا جوز ةنوميم ىلوم « يصمحلا يماشلا وه -19

 . ةجام نبا الا ننسلا باحصأ هل.ىور « زيزعلا

 :رظني « لوهجمب خيش :ةعرز وبأ لاقو « هفرعأال :متاح وبأ لاقو « يبلكلا بينملا وبأ وه -#

 . 39/10 ةباصإلاو « 440/9 ليدعتلاو حرجلا

 نم هاورو . هب ديلولا نب ةيقب ىلا هدانسإب + ١55/54-١5١ ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هاور -4

 راد ةعبط) 17/50 ناهيالا بعش يف يقهيبلاو « 454/4 لامكإلا يف الوكام نبا :هقيرط

 . (ةيملعلا بتكلا

 . هب يرسلا نب لهس نع ُهَدْنَم نبا ىلا هدانسإب « 94/58 قشمد خيرات يف ركاسع نبا هاورو

 ٠ . ه١ه/51ا/ لامكلا بيذحت يف يزملا هركذو



 فانّم دبع نب بلّطملا نب مشاه نب ديزي دبع نب ةناكر -5

 « ةنيدملا َلَرَ , ملسأف « لي ّيبلا ُةعَرَصق ٠ لي ّيبلا َعَراَص يذلا وهو
 ةيواَعُم ةفالح لّوأ يف امب تامو

 . ةحلط هوخأو « يلع هنبا نباو ( ديزي هنبا :هنع ىور

  ةماسأ يبا نب ثراحلا انثدح :لاق  رهزألا نب دّمحُم نب دمحم انربخا
 رانيد نب ورمع نع « ةملس نب دامح انثدح :لاق 2 نوراه نب ديزي انثدح :لاق

 :ريبح نب ديعس نع «

 ( "حّطبألاب وهو - ةناكُر نب ديزي : :لاق وأ « ةناَكْرب رم و يبلا نأ

 :ةاَش اق لاق ؟ يشف :لاق « ينَعراَصُن ( دّمحُماي :لاقف , رْغأ ةثالث
20 

 ( ؟ ينَقُبِسُتاَمَ 31 :لاق « يدواَعُن :لاقف « ماسلا هيلع يلا ُةعَرص « ُهَعَراصف

 رس هس ريس
 :لاق 4 يدواَعنأ :لاقف 4 ُهَعَرِصَف 4 ُهَعَراَصَف :لاق 4 ىرخخأ ٌةاَش :لاق

 ىّنح ُهقبس روح ( ُهَعَرِصَف « ُهَعَراَصَف :لاق «٠ ةقلاث ةاّشا :لاق , ؟ ينقْبسُناَمَو مسو ريس سل

 تنأ امو « طق ٌدَحَأ ينج َعَضَواَم هللاو « دّمحُم دِّمحُماَي :لاقف « همتّعِب بَهَذ
 رييتمو

 عه .07/9 باعيتسإلاو « ١١١5/9 ةباحصلا ةفرعمو « 104/” يوَعَبْلل ةباحصلا مجعم ١-
 . غ310//؟ ةباصإلاو « 55/9 ةباغلا دسأو

 نوححلا دنع نيلبا دجسم نيبام هنأو ,ءاحطبلا اضيأ هل لاقيو ع ةكم حطبأ انركذ نأ قبس - 0
 . ةدياعملا ىلا

 . »/١97/4 ناسللا « ةقباسملا ىلع انهر لاملا نم لعجيام - ءابلا حتفب - قبسلا -*
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 ١ ُهّمَتْغ ُهَمَتغ كي هللا َلوُسَر هيلع ّدَرَو « ملسأف الإ هُمَلْعَأ ال :ٌدامح لاق

 انثدح :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 نب قاحسإ يدلاو ٍنْثَّدح :لاق « قاحسإ نب دّمحُم نع « ريكُب نب سنوي

 :راسي

 نأ ُمَلْعَُأ ول :لاق ( ْملّسأ :ديزي دبع نب ةناكرل لاق كي هللا َلَوُسَر نأ

 :ناثلا دشأ نم *|[ةناكر] ناكو - كل يتلا هل لاقف « تلّعفل اقَح لوقتئام

 ؛ُةَحَرصَق ل هللا لوُسَر قف ( معن :لاق ؟ ٍَّح + كلذ نأ ُمَلْعَت كّبْعَرَص نإ َتْيأَرأ

 ةاكر قلَطُناَف « ُهَحَرَصَق ةيناثلا و هللا لوسر هل َداَعأف ع دّمحُماَي دع :ُهل لاقف

 يسفت نم ُتَكَلَم ”نإ هللاو طق اذه رْخس َنْثم َرأ م « ٌرحاَس اذه :لوقي وهو

 * ضرألا ىلإ ينج ٌعَّضَو ىّنح اعيش

 فس ها و

 :ثراحلا نب هللا دبع نع « دايز يبأ نب ب ديزي نع «( رمعم هاور

 ننسلا يف يقهيبلا هاورو . هب ةملس نب دامح ىلا هدانسإب (”0) ليسارملا يف دواد وبأ هاور ١-

 . هب دواد يبأ ىلا هدانسإب « ٠

 مل اديعس نأ الا « ريبج نب ديعس ىلا حيحص هدانسا ١57/4: ريبحخلا صيخلتلا يف رجح نبا لاقو

 . ةناكر كردي

 . فيعض هنأ الا الوصوم رخآ دانسإب يور دقو :ثيدحلل هتياور دعب يقهيبلا لاقو

 . قاحسإ نبا ةريس نم ةدايز -9

 . حصأ وهو «ءام :قاحسإ نبا ةريس يف -#

 4١4/١ ماشه نبا ةريس :رظناو . هركذف « يدلاو يئثدح :لاق « 775ص يزاغملاو ريسلا -4

 . 5 يقهيبلل ةوبنلا لئالدو 3



 . ١ ُهَعَرَصَق ةّيلهاَجما يف ةناَكُر َعَراّص كي بلا نأ

 نب رفعح يبأ نع « ٍيَالَقْسَعلا نسحلا يبأ نع « َةعيَر نب دّمحُم اورو
 :هيبا نع « ؟ةناكُر نب دّمحُم

 . ” لو ىبلا َعَراص ةناكُر نأ

 انثدح :لاق « ناميلس نب عيبّرلا انربخأ :لاق « برقعي نب دمحم انربخأو

 هللا دبع نع « ىلع نب دّمحُم يّمع انثدح :لاق ( يعفاّتشلا سيردإ نب دّمحُم

 :؟ ديزي دبع نب ريجع نب عفان نع « بئاسلا نب يلع نب

 ١- فّصملا ف قازرلا دبع هاور ١١/ » 4717هب رمعم نع .

 كلا :رظني :لوهجم وهو « ةناكر نب ديزي نب دّمحُم رفعج وبأ :همسا يف ةاورلا ضعب لاق -؟
 4ص ْهَدْنُم نبال كلاو , ه 4/9 مكاحلا دمحأ يبأل ١ ربلا دبع نبال نّكلاو 2

 لامكلا بيذقو ١90/9 .

 *- يذمرتلاو 2« (5007) دواد وبأ هاور )١1784( « ىربكلا تاقبطلا يف دعس نباو ١/7974 2

 ريبكلا خيراتلا يف يراحخبلاو  0١ء محملا يف يوغبلاو « 5/7 دنسملا يف ىلعي وبأو ؛«

 قالخأل عماجلا يف يدادْعَبلا بيطخلاو 455/4 مكاحلاو 2/1/0 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو

 عماسلا بادآو يوارلا ١/4 ٠١ « هب ةعيبر نب دّمحُم ىلا مهدانسإب .
 ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو . ضعب نم هضعب عامس فرعيال : لوهجم هدانسا :يراخببلا لاقو

 ةناكر نبا الو « ينالقسعلا نسحلا ابأ فرعن الو « مئاقلاب سيل هدانسإو « بيرغ نسح .
 يبأ نب يلعو « ديزي دبع نب ريجُع هيبأو « ديزي نب ةناكر همع نع يوري ( يِلَطُم يشرق -؛

 هنئس ف دواد وبأ هل ىورو « 459/0 تاقثلا يف ناَّبح نبا هركذ « بلاط .
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 ىَن « هّكبلا هين ةّيئْرملا ١[ةميهُس] ُهَرْما َقّلط ديزي دبع َنب ناك ُر نأ

 :لاق هنا" [يتأرما ْتَقْلَط يّنإ] « هللا َلوُسَراب :َلاقف « هي هللا َلوُسَر

 0 . 6 هللا ُلوُسَر هيلإ اهّكَرَ « ةّدحاَو لإ ْتْدَرَأأَم هللاو :لاق ؟ َتْدَرَأام

 " مهنع هللا يضر نامَشُع ِنّمَر يف ةئلاثلاو « َرَمُع ِنّمَر يف ةيناثلا اهَقلَطَف

 هلا دبع نع ( ىيي يبأ نب ميهاربإ نع « ىسوم نب داّبع نب دّمحُم هاور

 مسا ركذي ملو . هوحن هدانسإب « مشاه نب ديزي دبع نب بئاّسلا نب يلع نب

 . ةأرملا
 ع

 قاحسإ نب دّمحُم انثدح :لاق « يروُباسُيَنلا دّمحُم نب ميهاربإ ةاكربخأ

 ؛ داّبع نب دّمحُم نع « يفقثلا

 جيرخت رداصم نمو « 714/17 ةباصإلا نم بيوصتلاو « أطخ وهو « ةلهس :لصألا يف ١-

 . ثيدحلا

 وهو « (هتأرما قلط هنا) :لصألا يف ءاجو « هريغ نمو يعفاشلا دنسم نم نيتفوقعملا نيبام -9

 ا . قايسلل فلاخعم

 . هب يبلطملا عفاش نب يلع نب دّمحُم همع نع 78/7 هدنسم يف يغفاشلا هاور -“

 ننسلا يف يقهيبلاو 2 77/4 ننسلا يف ئيطقرادلاو «٠ (7700) دواد وبأ :هقيرط نم هاورو

 ضماوغ يف لاوكشب نباو « 79/١٠0 ديهمتلا يف ربلا دبع نباو «١٠/181١2و 4/0

 . ةمهبملا ءامسألا

 . يعفاشلا نع ولعب ُهَدْنَم نبا هجرخأو 1١4/1: ةباصإلا يف رجح نبا لاقو

 يف قازرلا دبعو 2 )7١0١( جام نباو « (11717) يذمرتلاو «(770) دواد وبأ هاور -4

 يف يليقعلاو 2« ٠١07/8 هدنسم يف ىلعي وبأو « (771707) يمرادلاو « 757/4 فّتصملا

 يف يدع نباو « 70/© ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو ٠« ناّبح نبا « 740/7 ءافعضلا



 © 4١68دّمحُم وبأ ةناك)ر ١

 . دمحم هنبا :هنع ىور

 . دحاو امُهاَرأو « لوألا نيبو هنيب دواد يبأ نبا قرف
 نامثع انثدح :لاق « روباسينب يفيارّطلا سودبع نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 , "يركّسلا يقرا نسحلا وبأ ةراَرُز نب ليعامسإ انثدح :لاق « يور ديعس نب

 نع « ةناكُر نب دّمحُم نب رفعج يبأ نع « يبآلكلا ةعيبَر نب دّمحُم انثدح :لاق
 :لاق « ةناكر هيبأ

 قرف :لوقي كي بلا ُتْعِمَسَف :ةناكر لاقف « ينَعرصف دلو ّيبلا ُتْعَراَص

 . ” سنآلقلا ىلع ٍمئاَمَعلا سْبل نيكر شمل | َنْيَيو اَنياَم

 دادغب خيرات يف يدادْعَبلا بيطخلاو ؛ ١99/8 كردتسملا يف مكاحلاو ء٠8١٠/* لماكلا

5 . 

 نع - يراحُبلا يعي - ادّمحُم تلأسو « هجولا اذه نم الا هفرعنال ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو

 بارطضا هيف :لاقف « ثيدحلا اذه .

 ١ - ةباحصلا ةفرعم  2» 1١١1١1//9ةباصإلاو « 75/5 ةباغلا دسأو 0415/5 .

 « مدقتملا الا هارأ امو « لوألا نيبو هنيب -هدنم, نبا هب يعي - نيرخأتملا ضعب قّرف :ميَعُت وبأ لاق

 دواد يبأ نبا ىلع هلوقب لاحأ هنإف « اذه يف َهَدْنَم نبا ىلع نعطم الو :هلوقب ريثألا نبا هبقعتو

 . !؟ هيلع دروأ نعطم يأف , دحاو امهارأ :لاقو ش2

 هللا دبع نب ليعامسإ وه سيلو , لوهجب وهو « يقرلا ةرارز نب هللا دبع نب ليعامسإ وه -؟
 :رظناو « يراخُبلا امهنيب قرف « ةجام نبا خيش « يقرلا نسحلا وبأ يركسلا دلاخ نب

 . »/1١١9 لامكلا بيذق

 . ةقباسلا ةمجرتلا يف هجيرخت مدقت -9



 | ١ ةعيبر نب داقر -5 ظ

 . ' هُنيشاَم ةقدص ُهاَطْعَأو « عي يبلا كرْذأ
 ع 2 و ع

 ناورم نب ةورع نع ( دمحأ نب ىسيع نع « ةزاحإ بيلك نب مثيهلا انربخأ

 :لاق « ”قدشألا نب ىلعي انثدح :لاق «

 نّمم ناكو « ةعيبَر نب ُداَقَر مُهْنم لَو ّىنلا باَحْصَأ نم ًةَّدع ُتْكَرْذَأ
 9 4 4 م كرم - 9 5 سا مرهم
 لبإلا ةثئاملا نم مالّسلا هيلع ىبنلا اًنم ذَححأ :لاق « هيي هللا لوُسَر َقَّدَص

 مسا م م َ .٠ روك ىسصا عا دي 1 هر 0200 م 200

 تنبا نيثالثلا نمو « نوبل انبإ نيتسلا نمو « نيتقح نينامثلا نمو « نيتعذج

 . ؛ ضاَخُم
 همكلل

 0 * ةريمع وبأ كلام نب ديَشُر -7

 . ةفوكلا لهأ يف ةدادع ع قلط تنب ةصفح :هنع تور
1 :. 

 وبأ انثدح :لاق « مزاح نب دمحأ انثدح :لاق « ناميلس نب ةمثيخ انربخأ

 . م و
 :ح « ناسغ وبأو ( ميعل

 ةمامعلا فلي امث اهريغو ةيقاطلا يهو « ةوسنلق عمج - نونلا رسكو فاقلا حتفب - سنالقلاو

 دوهجملا لذب :رظني « مئامعلاب نوفتكي مهو « سنالقلا ىلع ممعتن نحن يأ « اهيلع

5 . 

 . 495/9 ةباصإلاو « 7/9 ةباغلا دسأو 21١1110/9 ةباحصلا ةفرعم ١-

 . روكذملا ُهَدْنم نبا مالك « 7٠١/7 لامكالا ةلمكت يف ةطقن نبا لقن -؟

 . 3١17/5 ناسللا :رظني « ثيدحلا كورتم قدشالا نب ىلعي -*#

 . هب قدشالا نب ىلعيبىلا هدانسإب « 75/0 ريبكلا مجعملا يف يناربظلا هاور -4

 ةباحصلا ةفرعمو « 75١7/١ عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 4١7/7 يرَعَّبلل ةباحصلا مجعم -ه

 . 485/19 ةباصإلاو « +/7١7” ةباغلا دسأو « 495/7 باعيتسإلاو «/
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 8 2ع 03 8 2 "ع

 انثدح :لاق « بويأ نب دمحم انثدح :لاق « دعس نب دمحم انربخأو

 للا

 ةصفح يتثدح :لاق « يدْعَّسلا لصاَو نب فاررعم انثدح :اولاق « سوي نب دمحأ

 « كلام نب ديشُر ةريمَع يبأ' دج نع - نيعبس ةنس ّيَحْلا نم ةأرما - قّلَط تنب

 ش :لاق

 :لاقف ٠ ٌرْمَت هيلع قطب لُجَر ءاَجَف « موي َتاَذ و هللا لوُسَر دنع تنك

 « مَْقلا ىلإ اهَمّدقَق « ةَقَدَّص لب ال :َلُحّرلا لاقف ؟ َةّيدَه مأ ةقدص دّصأ ( اذه مم

 هيلإ َرَظَنَف « هيف يف اهّلَعَجَف َةَرْمَت ْذَحَّأَف « هْيَدَي َنيب ٌرفَعَتُم ُمالّسلا هيلع ُنَسَحْلاو

 * هَ مك « ةَرْمكلا دحأف هيف يف ُهَعبإ َلَحْدأف قي هلل ُلوُسَر

 . ؟ةَقَدَصلا لكأت ال دّمحُم

 ةصفح اهل َلاَقُي « يلا نم ةأرما ئتثدح :هثيدح يف سنوي نب دمحأ لاقو

 - كلام نب ديَشُر وهو « ةريمَع وبأ ٍنئّدح :تلاق « نيعست ةنس يف قّلَط ُتنب
 عمّ . سامر

 0 7 هةعارو
 قثدحو :هيف دازو « ثيدحلا ركذ مث « يبأ دج وأ « يّدح وهو :ْفّرَعُم لاق

 2 هم رسم ثا .٠ 008 ا تاسع

 هنأ . ةعجري نأ ةركيو « اذَكَه ّيَّصلا لوقيف هيف يف ُهَعَبصِإ لدي َلَعَج

 . ريثالا نبا هنع هلقن اميف « يركسعلا دمحأ وبأ لاق امك « لصاو نب ةفرعم دج نعي ١-

 دمحأو 2« ١/.794 ىربكلا تاقبطلا يف دعس نباو « 5١9/7 فّنصملا يف ةبيش يبأ نبا هاور -؟

 « 478/5 هدنسم يف ينايورلاو « ”54/5ريبكلا خيراتلا يف يراخْبلاو 2ة:ةؤ.و ( 2:85[

 ءمجعملا يف عناق نباو « 94/1 راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو « مجعملا يف يوغبلاو

 هب لصاو نب فرعم ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وباو « 79 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو

 "< هه



 و كل 2 ٍِع د ها 5 , .
 « ريم نباو « دمحم نب طابسأ هاور ©« فرعم نع روهشم ثيدح اذه

 ١ نامعنلا نب دمصلا دبعو « ىجي نب دالّو

 "[يميَحّسلا ةيغر]- 3

 1 . لَسْرُم « يِعّشلا رماع :هنع ىور

 « ةبيّتق نب راكب انثدح :لاق « قشمدب بويأ نب ناميلس نب دمحأ انربخأ

 « قاحسإ وبأ ئثدح :لاق « ليئارسإ انثدح :لاق « ”" ءاجر نبا انثدح :لاق

 لاق « يِميَحّسلا ةيغر نع « يبعَشلا رماع نع

 هك هللا لوُسَر بانك ّدحأف ل مدأ يف ًاباتك لو هللا َلوُسَر هيلإ بَنُك

 حراس الو « ةَحئئاَر هل اوُعَدي ملف « يرسم كي لل لوُسَر تعَبف ؛ هَل هب عرف

 هيلع سيل « هل سرق ىلع انام بلقئاف « ُهوذَحَأ الإ ًالاَم الو « ًالهأ الو «

 ملسأو ْتَمَلْسأ دق لله يب يف ةَحّرَرَتُم يهو هتتبا ىلإ ىّهَتلا ىَّنح « ؛ةرشق

 ءاَرَو نم اهيلع لمَ ىّتح َراَدَق :لاق « اًهَتْيَي ءافب ٍمْوَقلا َسلْجَم َءاَجو ٠ اهّلْهأ

 َلّرَك نق ٌرَشلا لك :لاق « َكَلَم :تلاق « ابوك هيلع تقلأ ُهنأَر اكل عتيل
0 3 

 مسا صم

 ةبتكم نم ةروصملا ةعطقلا كلذ دعب ادبتل « ةيرهاظلا ةبتكملا نم ةروصملا ةعطقلا تهتنا انه ىلا ١-

 ا ٠ ءارلا فرح نم ةيقب اهيفو « ندنل

 ' ةباحصلا ةفرعمو 2 7١0/١ عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 5١5/؟ يوَعَبلل ةباحصلا مجعم -؟

 . 9//4410 ةباصإلاو 277/9 ةباغلا دسأو « 5.5/7 باعيتسإلاو , 7

 مضب :ليقو « تحت نم ةانثملا ءايلابو « ةلمهملا نيعلا نوكسو ءارلا رسكب « ةيعر :ريثألا نبا.لاق

 . ءارلا

 .. هريغو يراخُبلا خيش « ينادغلا ءاجر نب هللا دبع وه -#

 . 054ص طيحملا سوماقلا :رظني « جرس هيلع سيل نيعي -4
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 الإ «( لام الو ع لهأ الو 201 ةحراّس الو « ةّحئاَر هل َكرْتأَم « كيبأب

 يف :تلاق « ؟ كلْعَب َّنيا :لاق « تيبأف مالسإلا ىلإ تيعُد دق :تلاق «

 . ' هلوطب ُهَمالْإ ركذ مث

 . هلثم ( ليئارسإ نع « ”هريغو مشاه ب ىلوم ديعس وبأ هاور

 أدق

 , ٍلبإلا

 , رماع نع « ليئارسإ نع « دحاو ريغو *يراّرفلا قاحسإ وبأ هاورو
 :لاق

 .ًالَسْرُم « ةيغر ىلإ خو هللا لوُسسَر بنك
 :لاق « *ياّييَشلا ورْمَع يبأ نع « قاحسإ يبأ نع « يروثلا ُهاور

 . ١ و بلا ىلإ يميَحّسلا ةيغر َءاَج

 ىلا ةدغلاب حرست يلا يه :ةحراسلاو , اهفلأم ىلا يشعلاب عجرت يلا ةيشاملا يه :ةحئارلا ١-

 . 7759/8 برعلا ناسل :رظنيو « 55/٠١ يرابلا حتف يف رجح نبا هدافأ « اهيعر

 ءمحبعملا يف عناق نباو 2 780/0 دمحأو 2 5414/١4 فّّنصملا يف ةبيش يبأ نبا هاور -7

 يعيبسلا قاحسإ يبأ نب سنوي نب ليئارسإ ىلا مهدانسإب « /8/© ريبكلا مجعملا يف يناريطلاو

 . هب

 . هريغو دمحأ مامإلا خيش « ةقثلا ثّدحْملا « ديبع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع وه -»

 وهو « اهريغو ةتسلا ةاور نم « ةقثلا ثّدحملا مامإلا « ثراحلا نب دّمحُم نب ميهاربإ وه -4

 . عوبطم وهو ( ريسلا باتك اهنمو « تافئصم بحاص

 . مرضخم يعبات وهو « سايإ نب دعس وه -5

 يف عناق نباو « مجعملا يف يوغبلاوو « )7٠0”7( ليسارملا يف دواد وبأو 787/0 دمحأ هاور -5
 . هب يروثلا ديعس نب نايفس ىلا مهدانسإب « مجعملا
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 جاجحلا نع 2 ةملس نب دامح نع 2١ ليعامسإ نب ىسوم ةملس وبأ هاورو

 :قاحسإ يبأ نع « ةأطرأ نب

 . ١ و ّيبلا ىّتا ّينَرعلا ةّيغر نأ

 " يرطملا بكر -8

 . ” ةبحص هل فرغتال لوهجُم ( لَو يبلا نع ىور

 . رصم لهأ نم بكر نع :مهضعب لاقو

 . ؟يِسْنعلا حيصن :هنع ىور

 « يطساولا دّمحُم نب فلخ انثدح :لاق « دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 :ح شاّيع نب ليعامسإ انربخأ :لاق « نوراه نب ديزي انثدح :لاق

 نب ديبع انثدح :لاق ١ ناهبصألا فورعم نب هللا دبع نب دمحم انربخأو

 نع « شاّيع نب ليعامسإ انثدح :لاق « سايإ يبأ نب مدآ انثدح :لاق « كيرّش

 « يسْنَعلا حيصت نع « ديعس نب ةسبنعو « ِناَعْنِّصلا مادقملا نب معطملا

 :لاق « يرصملا بكر نع

 ريغ نم هّسفن لذو « ةصقنم ريغ يف عَضاَوَت نمل ىبوط :و هللا لوسر لاق

 ( ةّمكحل و هقفلا لهأ طْئاخو ( ةيصعم ءم ريغ يف ُهَعَمَح لام نم ّقفثأو « ةّنكْسَم

 ٠ ١- هب ةملس نب دامح ىلا هدانسإب « 79/© ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور .

 ةباحصلا ةفرعمو « 4117/7 يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو « ”هه/ه يناثملاو داحآلا -؟ ١١59/5 «

 باعيتسإلاو 4/79.٠ ةباصإلاو « 70/9 ةباغلا دسُأو «ه 498/59 .

 *- لامكالا ةلمكت يف ةطقن نبا :فّنصملا مالك لقن ١4/5 .

  -4ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هركذ ١7/4 « لوهجم :لاقو .
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 « ُةئكريرس تَحلّصو هبسك باط نمل ىَبوط « ةئكسملاو لذلا لهأ محّرو 0 رم 2 1 ها 7 4 ما 2 <” معا ر هل

 َقفنأو , هملعي لمع نمل ىبوط « هر ِساّنلا ِنَع لّرَعو « ُهَتيِنالَع تّمّركو

 . ١ هلق نم لفل كلسشأو « هلام نم لعل
 مجعملا يف يوغبلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نباو ٠ 7128/7 ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هاور ١-

 ننسلا يف يقهيبلاو « 55/7 نييماشلا دنسم يفو « 71١/0 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو «

 . هب شايع نب ليعامسإ ىلا مهدانسإب « 550/١ باهشلا دنسم يف يعاضقلاو ؛ 5

 . تاقث هلاجر ةيقبو « هفرعأ مل يسنعلا حيصن هيف ٠ دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا لاقو

 نب ةبيقع ) وأ (ةبقع نب ةبيقر) نماثلا يف هولتي « عباسلا ءزحلا رخخآ :لصألا يف ءاج :ةظوحلم
 ممألا ديس ىلع هتاولصو « ةنملاو دمحلا هللو « لوهجمب وهو « كشلاب يور اذكه « (ةبيقر
 « يازلا فرح عيمُجو « ءارلا فرح ةيقب لصألا نم طقس دقو . ملسو هلآو يبنلا دّمحُم

 . نيسلا فرح لواو

568 



 ١ [نيسلا باب]

 " [يْيللا رخص نب لهس] -0 0

 . ةرصبلا نكس « نييندملا يف هدادع]

 « لهس نب هللا ديبع نب دمحأ انثدح 2, دمحأ نب نمؤملا دبع انثدح

 :لاق « يدج نع « يبأ ئثدح « َىّمَّسلا فسوي نب دلاخ نب فسوي انثدح

 :لاق - ةبحص هل تناكو-”[ رخص نب لهس يل لاق

 دبع َنَمّن :يرودلا لاقو - ِسْأَر َنّمّ ْمُكُدَحَأ َكّلَم اذإ :دك هللا َلَوُسَر لاق

 . * لاَحّرلا يصاَوُت يف“ َدوُدُجْا َنإف « ادْبَع هب ٍرئْشَيْلَف -

 ١- نيسلا فرح لوأ لصألا نم طقس .

 يوَعَبْلل ةباحصلا مجعم -؟ */١١١ «© ةباحصلا ةفرعم ١715/7 « باعيتسإلاو 578/6 (

 ةباصإلاو « 47/9 ةباغلا دسأو 3٠0/7 .

 باتك نم هتدز دقو « نيسلا فرح لوأ عاطقنا ببسب « لصألا نم طقس نيتفوقعملا نيبام

 هدنم نبا ىلا اهبسنو « ةياورلا هذه ىلا راشأ دقف « ميَعُت يبأل ةفرعملا .

  -4نوكت امنإ ايندلا يف ةعفرلا نأ ىعملاو « ةعفرلاو ةورثلا يهو - حتفلاب « دج عمج -- دودجلا

 راونألا راحب عمجم :رظني « ةرخآلا يف عفنت يلا يهو « باقرلا قتع يف 7375/1١ .

 نيهاش نبا ىلاو فتصملل هازعو « ةباصإلا يف رجح نبا هركذ -ه .
 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا ف يوغبلا هاورو ٠١5/5 © مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو

 افوقوم هب ىمسلا دلاخ نب فسوي ىلا .

 هل ىور دقو « ثيدحلا كورتم وهو « ىمسلا دلاخ نب فسوي هيف « ادج فيعض دانسإلا اذهو
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 -  ١يراصنألا ديبع نب لهس 1 0١-

 . اردَب َدهَش « راّجتلا نب كلام نب رماع ب نم

 انثدح :لاق ( رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « بوقعي نب دمحم انربخأ

 :لاق « قاحسإ نبا نع « ريكُب نب سنوي

 :لوذدّيَموه رماعو « كلام نب رماع نب نم دلو هللا لوسر عم اردَب َدهَش

 . ' ديبع نب لهس

 8 ” يراصنألا كلام نب لهس -

 . كلام نب بعك وأ هنأ :لاقيو

 . فسوي هنبا :هنع ىور

 حابصلا نب دّمحُم نب نسحلا انثدح :لاق « دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 :ح 4

 قاحسإ نب دّمحُم انثدح :لاق « ءىرقملا بوقعي نب دّمحُم انربخأو

 نب دلاح انثدح :الاق « ثراحلا نب رفعج نب دّمحُم انثدح :لاق « يروُباسُيملا

 يف هركذ قأيسو « كيتع نب ليهس :باوصلاو « يباحصلا اذه مسا يف فّئصملا مهو ١-

 هيف مهو »/١715: ةفرعملا يف لاقف فّنصملا ميَعُن وبأ بقعت دقو 2 (475) مقرب هعضوم
 همسا نميف هبقعب هاورو « كيتع وه امنإو « ديبع نب لهس :لاقف « هفحصف نيرخأتملا ضعب
 . كيتع نب ليهس :لاقف « دانسإلا اذهبي هبسحا « اذه نع « ليهس

 . كيتع نب لهس :هيفو « 751١/75 ماشه نبا ةريس -؟

 « 555/97 باعيتسإلاو « /١117 ةباحصلا ةفرعمو « 77١/١ عناق نبال ةباحصلا مجعم -

 . 7٠١6/6 ةباصإلاو « 405/7 ةباغلا دسأو
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 نب لهس نب فسوي نب لهس انثدح :لاق « يشّرقلا صاعلا نب ديعس نب ورمع

 :هدج نع « هيبأ نع « كلام نب بعك يخأ « كلام

 ؛ ريثما َدَعّص ةديدمسلا ىلإ عادلا ةّمَح ْنِم َعَجَر ام و هللا لوُسَر نأ

 « طق يِنَوُسَي مل ركب ابأ نإ « ُناَّنلا اهيا :لاق َّمُث « هيلع ىتثأو هللا َدَمَحَف

 ةحلطو « ”يلعو ٌنامثعو « رمع نع ضار يّنإ « ّساَنلا اهّيَأاَي « هل كلذ اوُفِرْغاَف

 « نيلوألا نيرحاهملاو « فوع نب نمحرلا دبع و ا « ريبزلاو 2

 2 « ةّييئَدحلاو رات لمأل رع دق ل نإ « سائلا اهي ه مه تل اوفغا

 ءامكتسلا اثرا « سانلا اهي . هيل اهل هس دحأ لطلب

 واروع

 . ' ًاريخ هيف اوُلوُقَف نيملئسملا ّنم ٌدحأ تام اذإو « نيملسملا

 . هحولا اذه نم الإ ُفرعيال ( ٌبيرغ ثيدح اذه

 مهف لحرلا لبق نم ناكام امأ « ةأرملا لبق نم ناك نم لك وهو « نّدخ عمج « ناتخالا ١-

 . 7٠١/9 ةياهنلا :رظني « رهصلا ةملك امهعمجيو « ءامحلا

 ريبسكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف عناق نباو « ١48/4 ءافعضلا يف يليقعلا هاور -؟

 ىلا مهدانسإب « 78/١ خويشلا مجعم يف ركاسع نباو « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو « 5

 . هب يومألا ورمع نب دلاح

 . فّنصملا ىلا رجح نبا هازعو

 « ثيدحلا ركنم وهو « يشرقلا ورمع نب دلاخ ىلع رودي هثيدح :باعيتسالا يف ربلا دبع نبا لاقو

 . عوضوم ثيدح اذه :لاق مث « ثيدحلا كورتم

 ام



 نب لهس مامه يبأ نع « 'رمع نب فيس نع « ميهاربإ نب بيعش هاورو

 . " ِهّدَح نع « هيبأ نع « لهس نب فسوي

 . " ملغ نب ةبلعث نب ذئاع نب ورْمَع يبأ نب عفار نب لهس - 5 71“

 ليهُس :ليقو « َرَمُع ةفالخخ يف تامو « ًادُحُأ َدهَش هنأ :لاقُي « ةبحص هل

5 5 00 

 هتذح نع « يولَبلا نامثع نب ديعس نع « سنوي نب ىسيع :هثيدح ىور
 0 . هه عع ل هم

 . اهيبأ نع « ؟عفار نب لهس تنب ةريمع اهمأ نع «

 *يراصنألا بْعَك يبَأ نب سيق نب لهس- 47 4

 2 هس 00 عم - و6 الم

 . اردب دهش ناكو « دحأ موي لتق « 'منغ نب ةءاوس يب نم

 ١- نيثّدحملا دنع ثيدحلا كورتم وهو « خروملا « يفوكلا يضلا لاقيو . يدسألا يميمتلا وه «

 ادحاو اثيدح يذمرتلا هل ىور « خيراتلا يف ةدمع هنأ عم .

 . هب ميهاربإ نب بيعش ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميعُن وبأ هاور -؟

 . حوتفلا باتك لئاوأ يف رمع نب فيس ىلا رجح نبا هبسنو
 ةباصإلاو « 477/9 ةباغلا دسأو « 5717/9 باعيتسإلاو « ١717/8 ةباحصلا ةفرعم -#

4 . 

 . أطخ وهو « يبأ ةفاضاب « عفار يبأ نب ليهس -4

 ةباصإلاو « 475/8 ةباغلا دسأو « 555/7 باعيتسالاو « 1215/8 ةباحصلا ةفرعم -ه

 . 51م

 داوس :باوصلاو «( مهو وهو « منغ نب ةءاوس نم :لاقف ( هدنم نبا هركذ :ريثألا نبا لاق -5

 ودنا



 :لاق « ناميلس نب رفعج انثدح :لاق « قاحسإ نب دمحأ نب يلع انربخأ

 :باهش نبا لاق :لاق «

 نب لهس :مْنَع نب ةعاوُمس يني نم كي هللا لوُسَر عَ ردي دهش نّمم َناَكو
 ١ ١ 352 هَ ع 5

 انثدح :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 :لاق « قاحسإ نبا نع « ريكب نب سنوي
 ع 5 34 نسا رو مسه ل 3 2 وم - 2
 يبأ نب سيق نب لهس :منغ نب ةءاوس ينب نم نيملسملا نم دحأ موي لتق

 ."5 بعك

 8 ' يَرملا سيق نب لهس -
 .6 هما

 . ةنيزم نم
 دمحأ انثدح :لاق 2١ دواد نب رضح انثدح :لاق « عفان نب دّمحُم انربخأ

 :لاق « يرفْعجلا ليعامسإ نب دّمحُم انثدح :لاق « مرثألا ءؤاه نب دّمحُم نب

 فُْوَع نب ورمع نب هللا دبع نب ريثك نع « ؟ميهاربإ نب رفعح نب ىسوم انثدح

 ١- ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور ٠١5/5 « هب حيلف نب دمحم ىلا هدانسإب .

 . 8١/9 ماشه نبا ةريس -ا

 . 7٠١4/8 ةباصإلاو « 4075/9 ةباغلا دسأو « ١15/8 ةباحصلا ةفرعم -8

 نب ليعامإ نب دّمحُم هيأ نبا هنع ىور :لاقو « ١١14/5 نازيملا ناسل يف رجح نبا هركذ -4

 . رظن هيدح يف :يليقعلا لاق « يرفعجلا رفعج
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 « ينّرملا سيق نب لهس نع « ينزملا هللا دبع نب رماع نع 25 نّروملا

 :لاق
 . " ٌةاكَر الام فّلتسأ ْنَم ىلع سل : هللا َلوُسَر لاق رع 2 00000 ْ 2 0 رم
 . هجولا اذه نم الإ فرعيال « بيرغ ثيدح اذه

 ” يراصنألا كيتع نب لهس -5

 . هيلع ىَلصو « و ّيبلا دْهَع ىلع يفوت « ةيئاثلا ةبقعلا َدِهَش
 ' « نايفس نب بوقعي انثدح :لاق « يسرافلا رفعح نب هللا دبع انربخأ

 دبع نب ديزي نب ىِجي انثدح :لاق « يديّمحلا ريبُّرلا نب هللا دبع انثدح :لاق

 نبا نع « يقرا هللا دبع نب ىسيع ةدابع وبأ يئثدح :لاق « يلفوتلا كلملا

 :سابع نبا نع « ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع 2 باهش

 ١- يئاسنلا الا ننسلا باحصأ هل ىور « ملعلا لها رثكأ هفعضو « هيف ملكتم ريثك .

 . هب دواد نب رضخلا ىلا هدانسإب « ةفرعمل يف مع وبأ هاور -1
 7 / ٠ . هدنم نبال هازعو  ةباصإلا يف رجح نبا هركذو ش

 ء 1/98 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور «٠ ةيراصنألا دعس مأ ثيدح نم دهاش ثيدحللو

 . ٍيفو :لاقو ء/9/» دئاوزلا عمجم يف يمئيحلا هركذو ؛«5 لماكلا يف يدع نباو

 ا ٠ . فيعض وهو « نمحرلا دبع نب ةسبنع هدانسا
 4074/9 ةباغلا دسأو , 555/9 باعيتسالاو « 717١و « ١870/7 ةباحصلا ةفرعم -

 . 3١7 و 7١7/7 ةباصإلاو « ءالؤو

 -مدقت امك- ديبع نب لهس مساب اضيأ فّنصملا هركذو « كيتع نب ليهس مساب ٍنأيسو :تلق
 وهو - ُهَدْنَم نبا هب يعي - نيرخأتملا ضعب هررك :ميعُت وبأ لاقو « هيف مهو ام هنأ انركذو
 . كيتع نب ليهس هب ديري  مدقت يذلا

6 



 ىلصملا دنع تعضْوُف « كيتع نب لهس ةزاّتحب ىتأ امل يي هللا لوُسَر نأ

 . ١ باّتكلا ةحتافب أرقو , اعّبرأ اهيلع ريك )

0 1 2 55 1 

 . 4 : ٠.8 9 5 ل .

 . هجولا اذه نم الإ ُفرعيأل © يرهزلا ثيدح نم بيرغ ثيدح اذه

 ”يراّجَنلا يراصنألا دعس نب رماع نب لهس -7

 عم كم ام 6
 .٠ ةثوعم رئب موي لتق 4

 :لاق 2« ناميلس نب رفعج انثدح :لاق « قاحسإ نب دمحأ نب يلع انربخأ

 :لاق « باهش نبا نع «

 . ةّنوعُم رثب موي وهو « ٍميلس ينب ضرأ لبق ةيرس ٌعِلي هللا لوسر ثعب

 :راجتلا ينب نم من « ٍراصنألا نم َنيملسملا ّنم ذئمْوَي لتقف :ةوْرَع لاق

 ١- هب يلفونلا كلملا دبع نب ىيي ىلا هدانسإب « 87/5 طسولا مجعملا يف يناربطلا هاور .

 فيعض وهو « يلفونلا كلملا دبع نب ديزي نب ىيحي هيفو :7/7 دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا لاقو .

 . دواد وبأ هل ىور « ثيدحلا كورتم وهو « يدملا ةلابز نب نسحلا نب دّمحُم وه -؟

 ةباصإلاو « 477/1 ةباغلا دسأو « 558/7 باعيتسإلاو « 170/8 ةباحصلا ةفرعم -
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 ةهج نم ةنيدملا ىلا بهاذلا قيرط ىلع لابج يهو « ىلبأ يف ةعقاو ةنوعم رثب ناب لوقلا مدقت -؛4

 ةنكمألا مجعم :رظنيو « ةيكانحلاب مويلا فرعت لخن نطبو « لخن نطب برق « ميصقلا

 . 55ص يراخُبلا حيحص يف اهركذ ةدراولا

 . ريبزلا نب ةورع ىلاو « باهش نبا ىلا هدانسإب « “/٠١5 ريبكلا مجعملا يف يناريطلا هاور -ه

 م1



 ١يراصنألا يدعاّسلا سايإ وبأ لهس - ظ

 ةباحّصلا يف يراخُبلا ةركذ

 نب دّمحُم نع , مادقملا نب بعصم نع « ةبيش يأ نبا هثيدح ىور

 نب سايإ بْنَج ىلإ سل هنأ ( مزاح يبأ نع 3 ديمَح يبأ نبا وهو - ميهاربإ ؟

 ؛ يلع لبقأ :لاقف ٠ "مهدحْمَم يف ةدعاّس يب نم ٠ يراصنألا لهس
 :يبأ نع َكُنَدَحُأ ال الأ « مزاحابأ اي :لاقف « هيلع

 هيف هللا ُركْذَأ دجْسسُم يف ُسلْخأ مث ٠ حملا يلصأ نأل :و هلا لوُسَر لاق

 نيح نم « هللا لبس يف لَا داّيج ىلع دش نم لإ ُبَحَأ ُسْمَلا علطَت ىّح ٠

 . ؟ ٌسْمّسلا َملطَت نأ ىلإ يَلَصُأ

 ء1715/ ةباحصلا ةفرعمو ع /١١ يوَمّبلل ةباحصلا مجعمو « 4 يناثملاو داحآلا ١-
 . 8١7م/» ةباصإلاو « 475/5 ةباغلا دسأو 2

 « ثيدحلا فيعض وهو ء ديمح يبأ نب دامح :هل لاقيو ( يندملا يقرّزلا ميهاربإ وبأ وهو -؟

 . ةجام نباو يذمرتلا هل ىور

 ركب ناكو ١ يوبنلا دجسملا نم ةيبرغلا ةهجلا يف « مهراضم دنع ةدعاس نب دجسم ناك -

 , خيراتلاو ريسلا بتك يف ةروهشملا ةدعاس نب ةفيقس هنم برقلابو ( مهتويب طسو ةعاضب

 يوبنلا دجسملا ةعسوت اهنمو « ةنيدملا يف ةينارمعلا تاريغتلا يف كلذ لك ليزأ دقو «

 . 50١ص فيرشلا يوبنلا دجسملا لوح ةباحصلا تويب :رظنيو « ةريخألا

 . هب مادقملا نب بعصم نع ١61/7 دنسملا يف ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور - 4

 مجعملا يف يناربطلاو « ةباحصلا مجعم يف يوغبلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نبا :هقيرط نم هاورو

 . ١١/5 ريبكلا

 . يدروابلاو )0 نايفس نب نسحلا ىلا ةباصإلا ف رجح نبا هازعو

 "ه17/



 يبأ نع «٠ "[نايفس] نب نسحلا انثدح :لاق « 'يلع نب [نيسحلا] هانربخأ

 . ةبيش يبأ نب ركب

 نبا نع - بعصم ٌريغ- ةعاّمج ُهاور « بعصم نع ٌروهشم ثيدح وهو

 ينل نع « هيبأ نع « دعس نب لهس نب ساّيع نع « مزاح يبأ نع « ديَّمَح يبأ

 . " اذهب هيي

 مامإلا يروُباسُيَتلا يلع وبأ وه يلع نب نيسحلاو « أطخ وهو « يلع نب نسحلا :لصألا يف ١-

 . روهشملا ظفاحلا

 بحاص ظفاحلا مامإلا « يوسنلا وه نايفس نب نسحلاو « اطخ وهو « رماع :لصألا ف -؟

 مالعأ ريس :رظني « 15."7ةنس يفوتو « هنم ةبيش يبأ نبا فيناصت عم « هريغو دنسملا

 . ١//191 4 ءالبنلا

 يف يناربطلا :هنع هاورو .٠ هب ديمح يبأ نب دّمحُم نع « 570/١ فّنصملا يف قازرلا دبع هاور -#

 نم أطخ وهو « مزاح يبا نم الدب مامت نب مزاح :امهيف عقوو ؛« 5 ريبكلا مجعملا

 . ةاورلا دحا

 دواد نب مادقملا نع « 548/8 طسولا مجعملا فو 2« ١17/1 ريبكلا مجعملا يف ناربطلا هاور امك

 هاورو « هب دعس نب لهس نع مزاح يبأ نع ديمح يبأ نب دامح نع يليألارازن نب دلاخ نع

 . 711/1 قيرفتلاو عمجلا ماهوأل حضوملا يف يدادَُْبلا بيطخلا :يناربطلا قيرط نم

 نع غئاصلا عفان نب هللا دبع ىلا هدانسإب ء 77/١ هخويش مجعم يف يليعامسإلا ركب وبأ هاورو

 . هب ديمح يبأ نبا
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 . ًالْهَس كي ٌييبلا ُهاَّمسَف « نْرَح همسا ناك

 قاحسإ نب دّمحُم انثدح :لاق 2« فسوي نب بوقعي نب دمحم انربخأ

 نب سابع نب نميهمسلا دبع انثدح :لاق « "رحب نب يلع انثدح :لاق ( ٍناَعَّصلا

 :لاق وليس يح نصرا يبأ تعمس :لاق « ” دعس نب لهس

 ٌالْهَسم و هللا َلوُسَر ُهاّمَسَف « نْرَح مسا َلُخَر ناك

 ؛ يراصنألا ةثراح نب لهس - ٠ ظ
 . نيعباّتلا يف هداَدع , حصْيالو « ةباحصلا يف مصاع يبأ ُنبا ُةركذ

 « ضاّيع نب سنأ نع « بساك نبا نع « مصاع يبأ نبا ىور

 :يراصنألا ةثراح نب لهس نع « َةرْجُع نب بغك نب قاحسإ نب © [دعس] نع

 :لاقف « اونفَف دَدَع ووذ مهو اراد اوُتكَس مُهْنأ لَو يبلا ىلإ اوكَش اموق نإ

 ؟../* ةباصإلاو « 4/9 ةناغلا دسأو « ١71/8 ةباحصلا ةفرعم ١-
 لَو يبنلا هريغف نزح همسا.ناك /١54: تاقثلا يف ناَّبح نبا لاق « يدعاسلا دعس نب لهس وهو

 . روهشم ةقث وهو « يدادُْعَبلا نسحلا وبأ « ناطقلا يّرَب نب رحب نب يلع وه -؟

 . ةجام نباو يذمرتلا هثيدح ىور « ثيدحلا فيعض يدعاسلا نميهملادبع -7
 دسأو 2« 5١١/9 باعيتسإلاو « */١18 ةباحصلا ةفرعمو « ١79/4 يناثملاو داحآلا - م 5

 . »/١98 ةباصإلاو « 451//؟ ةباغلا

 . ةعبرألا هل ىور « ةقث ندم قاحسإ نب دعسو «أطخ وهو « ديعس :لصألا يف -ه
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 . ١ ةَميِمَد يهو «اَهوُمُجكَّرت آلَ

 58 " ءاضْيَب نب ليهس -9

 رهف نب ثراحلا نب ةبض نب "بيّهُو نب لاله نب ةعيبر نب ٍبْهَو نبا وهو

 : هّمَأ ءاضْيَب «, دجتسملا يف هيلع َيَلصو « كي ّيىبلا دّهَع ىلع يفوت مم * هم 3 2 00 هم 0

 . مدح تنب ٌدَعَد اهمسا

 مجعملا يف يناربطلا :هنعو . هب بساك نب ديمح نب بوقعي نع داحآلا ف مصاع يبأ نبا هاور ١-

 . 37١5/5 ريبكلا

 بدألا يف يراحخُبلاو « (59375) دواد وبأ هاور 2 سنا :مهنم « ةعامج نع دهاوش ثيدحللو

 « 59/54 ديهمتلا يف ربلا دبع نباو « ١140/8 ننسلا يف يقهيبلاو « (31) درفملا

 . 3514/4 ةراتخملا يف يسدقملا ءايضلاو

 يرابلا حتفو « ديهمتلا :رظنيو . السرم ديعس نب ىيي نع « (17170) أطوملا يف كلام هاورو

1 

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « */٠٠١ يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو « 1١4/7 يناثملاو داحآلا -؟

 « 9///41 ةباغلا دسأو « 5717/9 باعيتسإلاو 23171/# ةباحصلا ةفرعمو « 05

 . 7١8/97 ةباصإلاو

 شيرق بسن ةرهمجو « 4 45ص يريبزلا بعصمل شيرق بسن يف امك « بيهأ :اضيأ لاقيؤ ا

 0 . 7//9481 راكب نب ريبزلل

 ةباحصلا مجعم يف يوغبلا هنع هلقن امك « قاحسإ نب دّمحُم اضيا هركذ بسنلا اذه -

 بسن يق يرييزلا بعصم كلذك هركذو « 7٠١9/5 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو « */4 ٠١

 2 989/١ اهرابخأو شيرق بسن ةرهمج يف راكب نب ريبزلاو « 440-445 ص شيرق

 نب بهو نب ليهس :هريغو باعيتسالا يف ءاج نكلو « ةفرعملا يف ميعُت وبأ ْهَدْنَم نبا عباتو

 . يشرقلا رهف نب ثراحلا نب ةبض نب كلام نب لاله نب ةعيبر نب رماع نب ورمع نب ةعيبر
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 . كلام نب سنأو « سيئا نب هللا دبع :هنع ىور

 انثدح :لاق « رابحلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 :قاحسإ نبا نع « سنوي

 ليهُس :رفف نب ثراَخلا يتب نم لي هللا لوُسَر َعَم ارذَي دهس ْنَم ةيمئمت يف
 . ١ اًمُهَل بقعال «َءاَضْيَ انبا اًمُهو « ناوفص ُهوَُأو « ةعييَر نب بْهَو نب

 انثدح :الاق « ميهاربإ نب دّمحُم نب دمحأو « بوقعي نب دّمحُم انربخأ ظ

 انربخأ :لاق « ءاطع نب باهولا دبع انثدح :لاق « ناقرُبّرلا نب رفعح نب ىي

 :لاق « سنا نع « ديمح

 م
 رفت ف « ءاّضْيَب نب ليهسو « بغك نب يبأو « حاّرجلا نب ةديّبُع وبأ ناك < ماهل 007 هَ م مغ 26 م0 078 2
 ا

 ذحَأَي نأ باَرشلا داك نأ ىّتح « مهيقسأ انأو « ةَحلط يبأ دنع مهباحصأ نم 28ر * ع 20 مسكس * ع 32 3 هَ نم 00 عاش 737 7 07 2 .٠
 0 - 2 - م 0

 . ' هلوطب مرخَتلا ثيدح ,٠ ثيدحلا ركذ مث « مهي ف كه ا 3 612 :

 ميهاربإ نب دمحم نع « داحلا نبا نع . بويأ نب ىيي نع « مترم يبأ نبا انثدح ًَ 1 ع 2 لش

 :ءاضيب نب ليهس نع ع ”تلّصلا نب ديعس نع ؛

 . ”00/؟ ماشه نبا ةريسو 2« 77ص يزاغملاو ريسلا ١-

 راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو 2181/9 دمحأو 4 فّنصملا يف ةبيش يبأ نبا هاور -؟

 هب ليوطلا ديمح ىلا مهدانسإب « ١55/4 ئطقرادلاو « ناّبح نباو 2

 . 7//9-٠١ عماجلا دنسملا :رظني « امهريغو ملسمو يراخُبلا اهاور ٠ سنأ ىلا قرط هلو

 5 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نباو « و ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هركذ يعبات ا

 . هكردي مل هناف « ةلسرم ءاضيب نب ليهس نع هتياورو ( هلاح نع اتكسو

00 



 ا > موا مال م
 ١ لحد هللا الإ هلإ ال نأ ُدَهْْمَي تام ْنَم :لاق « لَو يبلا نع

 . هلثم داحلا نبا نع ١ ديز نب عفان هاورو

0 ِ  

 نب ديعس نع « ميهاربإ نب دّمحُم نع « يراصنألا ديعس نب ىيي هاورو

 . هوحن ءاضيب نب ليهس نع « تلصلا

 ميهاربإ نب دّمحُم نع « داحلا نب ديزي نع « يدْرَواَرَدلا نع ةعامج هاورو

 ١ ب 2 .
 ) اذهبي ءاضيب نب ليهس نع « سيئأ نب هللا دبع نع « تلصلا نب ديعس نع "

 - نب كلام نب رصن نب دو دْبَع نب سمّش دبع نب ورمع نب ليّهس
 يؤل نب رماع نب لسح .  6م

 نم ةرشع نامثع ةنس يفوت « ليهم نب لَدْنَج يبأ ُدلاَو « ديزي ابأ نيكي

 . علو يبلا ةرجه
 . لما 00 ع 6

 . هريمع نب ديزيو ( ةلاضف يأ نب دعس وبأ :هنع ىور

 يف مصاع يبأ نباو « 4509و « 401/8 دمحأو « 7١4/7 دنسملا يف ةبيش يبأ نبا هاور ١-

 يف يناربطلاو « 1 ناّبح ن نباو « مجغملا يف عناق نباو « مجعملا يف يوغبلاو « داحآلا

 دبع نب ديزي ىلا مهدانسإب « 50/8 كردتسملا يف مكاحلاو « 5١١/5 ريبكلا مجعملا

 . هب داحلا نب ةماسأ نب هلا

 . هب يدرواردلا دّمحُم نب زيزعلا دبع نع ينامحلا ىيي نع « مجعملا يف يوغبلا هاور -؟

 رثكأو :هيف دازو « ةباصإلا يفو « ءاكقلك ةرهملا فاحتإ يف رجح نبا :هدنم نبا لوق ىلا راشأو

 . سينأ نبا اوركذي مل هاور نم

 ةباحصلا ةفرعمو « 7171/١ عناق نبال ةباحصلا مجعمو « */٠١9 يوَعَبلل ةباحصلا مجعم -*

 . 5١/8 ةباصإلاو « 48٠0/9 ةباغلا دسأو 2579/7 باعيتسإلاو , 1+ 4/م

0008 



 َلُهَس ل 6 اا ؛ ةيئاخا عوب ورتغ نب لس هنأ 6 نا ذأ

 . ؟ نكد

 انريختأ :لاق « مركم نب نسحلا انثدح :لاق « ناميلس نب ةمثيخ انربخأ

 تعمس :لاق « نايفس يبأ نب ب ةلظنح تعمم :لاق « يزاّرلا ناميلس نب قاحسإ

 : هللا دبع نب ملاس

 تَرَ " 4 َمُهَبَذ يدَعُي وأ ْمِلَع بوُدَي ْوَأ ؛َئَسرمألا َنِم كلل سهل ) لجو زع ُهلوقو

 ل بلا ناك « ماشه نب ثراحلاو « َةّيمُأ نب ناوفصو « ٍورْمَع نب ليهس يف

 ؛ةيآلا هذه مهيف ْتَلَرَتف « ةالّصلا يف وْعْدَي

 « يزاّرلا ىيي نب دّمحُم انثدح :لاق ( يدّرَوُيبلا دعس نب دّمحُم انربخأ

 نع ( ديمَح نع « ةملس نب دامح انثدح :لاق « ليعامسإ نب ىسوم انثدح :لاق

 :لاق 4 نسحلا

 ١ - اهتفذح كلذلو « قايسلل ةيفانم ةدايز (هنع) ةملكو « هنع ىور :لصألا يف .

 ةيلحلا يف ميَعُن وبأ هاور -؟ ١17/7  2هب لمؤملا نب هللا دبع ىلا هدانسإب .

 يراحببلا هاور « هب ةمرخم نب روسملا نع ريبزلا نب ةورع هاور ليوط ثيدح نم ءزج ثيدحلاو

 ا .

 *- :ةيألا « نارمع لآ ةروس ١784 .

  -4لسرم دانسا اذهو . هب ةلظنح نع كرابملا نب هللا دبع ىلا هدانسإب (4070) يراخببلا هاور

 يئاسنلاو « (*0037) يذمرتلاو 2« (4559)و ؛(4059) يراخببلا هاور نكل ؛
 هيبأ نع ملاس ثيدح نم ا .

 نم



  مهلْزاَنَم رْدَق ىلع ُنَذأَي َلَعَجَف « َرَمُع باني راصنألاو َنوُرِحاَهملا ناك

 ؛ ءاقلطلا نم ٍشيَرُق ُهوُحٌوو ( لهج يبأ نب ةمركعو ( ورْمَع نب ليهس منو
 « اوُبْضْعاف ْمُكسْفنَأ ىلع :ورْمَع نب ليهم َلاقف ٠ ٍضْعَب ىلإ ْمُهْضْعَي ظني لعَحَف
 باوبأ ىلإ مُتيعُد اذإ ْمكِب فيكَ : مئأطبأو مولا عرس ( ميعُدو موَقلا يعُد

 ىلع١ ةقفك ْتقفنأ الو « هلثم نيك ر ثمل | َمَم ُهُتفقَو افقوَم ٌّعَدَأ ال هللاو «ةّنجلا قم 2700

 . ؟ هلثم نيكر شملا ىلع ْتقفثأ الإ هي هللا لوسر

 . ” دعس نب ليّهس - 43

 ١- (نيكرشملا عم) تفذح دقو «خلا . . . هللا لوسر ىلع نيكرشملا عم ةقفن :لصألا يف «

 قايسلل اهتفلاخمل .

 هب ةملس نب دامح نع ليعامسإ نب ىسوم نع ١٠١7/5-4 ٠١ ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هاور -؟

 كردتسملا يف مكاحلاو © 57١١/5 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « ةباحصلا مجعم يف يوغبلا هاورو

 . يرصبلا نسحلا ىلا مهدانسإب « 87

 . نبا ةياور يفو . نيهاش نباو « يدروابلاو « داهجلا يف كرابملا نبا ىلا رجح نبا هازعو
 ةقفنالو « هلثم نيملسملا عم تفقو الا نيكرشملا عم هتفقو افقوم عدأال هللاو):نيهاش

 يلا ةياورلا نم حضوا ةياورلا هذهو ( اهلثم نيملسملا ىلع تقفنا الا نيكرشملا عم اهتقفنأ
 . فئصملا اهاور

 . رمع نم عمسي مل نسحلا نأ الا « حيحصلا لاجر هلاجر : 15/4 دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا لاقو

 ةباصإلاو « 478/8 ةباغلا دسأو 2« 558/9 باعيتسالاو « ١75/8 ةباحصلا ةفرعم 8

. 
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 « ديعس نب ميهاربإ نب دّمحُم انثدح :لاق « رصن نب دّمحُم نب يلع انربخأ

 نب دعس نع « 'سيق نب رمع انثدح :لاق ( مالَّس نب نمحرلا دبع انثدح :لاق

 نب ليهّس تعم :لاق « رمع نب مصاع نب صفح نع « ىيي يخأ « ديعس
 :لوقي دعس نب لهس احخأ دعس

 هيلع يونلا فّرَصنا اّمَلَق ْتْيَلِصَف « ةآلّصلا يف و ّيبلاو دجئسملا ْتْلَعَد
 0 وُسَراَم تلق ؟ نانمكَرلا ن انهم :لاقف , ِنْيتَعُكَر ٌعكرأ ينأر ُمالّنسلا

 « يّلصَأ من ؛ ةالصلا َكَعَم كرذ أ نأ ُتْيَحأَف ُهآالّضلا تّميقُأ ذقو ُتنح

 . ؟ تكس اعيش يضر اذإ َناَكَو

 هنيدَح ُعَمْجُي قدم وهو « ديعس نب دعس ثيدَح ْنِم ٌبِيِرَع ثيدح اذه

 . هجَّولا اذه نم الإ فرعي ال «

 ١- ةجام نبا هثيدح ىور « ثيدحلا كورتم وهو « لّدنَسب فورعملا ( يملا صفح وبأ وه .

 - هدنم نبال اهازعو « رجح نبا ةياورلا هذه ركذ .

 :حيحصلاو مهو وهو - ُهَدْنم نبا هب يعي - نيرخأتملا ضعب هركذ :ةفرعملا يف ميَعُن وبأ لاقو

 نب سيق نع ميهاربإ نب دّمحُم نع ديعس نب دعس نع ريمث نباو ةنييع نب نايفس هاوران
 دعب نيتعكر يلصأ انأو عي هللا لوسر ئنرصبأ :لاق « ديعس نب دعس دج وهو «ورمع
 . هوحن ركذف « حبصلا

 وهو « لدْنَس ُهَدْنَم نبا دانسا يف :تلق . ددعتلا نم عنام الف هظفح ناك نا :رجح نبا لاق

 . ظوفحم ريغ ثيدحلاف 2« ثيدحلا كورتم

 )0١١5107(2 دواد وبأ :هحرخأ دقف « ميعُت وبأ هيلا راشأ يذلا ورمع نب سيق ثيدح اماو

 2 )01١5( ةعزخ نباو « 42ا//ه دمحأو 2ع )١١٠4( ةحام نباو « (4؟7) يذمرتلاو

 . نسح ثيدحلاو
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 م ١ يمَشْنَعلا ةّيلَظْنْحلا نب ليهُس -* 4 ظ 0

 « ةيلاَعلا يبأ نع « ةَداتَق نع « ديزي نب نابأ نع « ميهاربإ نب ُملسم ُهلاق

 :يمّشْيَعلا ةّيلظْحلا نب ليهُس نع
 اوُموق مُهَل ليق لإ « هللا ركذ ىلع ٌمَْق ُعمَتْحَي ال :لاق ( لَو يبلا نع

 . مك ًاروفَُم
 « يشاقّرلا ةبآلق وبا انثدح :لاق « ناميلس نب ةمثيخ نسحلا وبأ ٌةانريخأ

 . ' ملسم نع

 . ”ليهس نع :الاقف « َةداّتق نع « ناَبْيَشَو « ميلا ناميلس هاورو

 * ورَمَع يبأ نب عفار نب ليّهس -"ه 1

 . لهس :ليقو , ارذب َدهَش

 ١- ةباحصلا ةفرعم  1١57/8ةباصإلاو « 417/و459/؟ ةباغلا دسأو ع  1917/8و35١١ .

 يسوأ يراصنأ اذه نإف « ةيلظنحلا نب لهس ريغ وهو « همأ ةيلظنحلاو ( هيبا مسا يف فلتحا «

 شيرق نم نطب فانم دبع نب سمه دبع ىلا بوسنم ةمجرتلا بحاص امنيب .

 هب ميهاربإ نب ملسم ىلا اقلعم ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور -؟ .

 #- امأ . هب هيبأ نع يميتلا ناغرط نب ناميلس نب رمتعملا ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور

 اهدجأ ملف خورف نب نابيش ةياور .

 مجبملا يف يناربطلاو « 1717/0 ىلعي وبأو «40١؟/ دمحأ هاور « سنأ ثيدح نم دهاش هلو

 طسوألا ١54/7 « نسح هدانسإو « 714/17 ةراتخملا يف يسدقملا ءايضلاو .

  - 4باعيتسإلاو « 98/9*17 ةباحصلا ةفرعمو د51 يوكل ةباحصلا مجعم 558/9 «

 ةباصإلاو « 44/9 ةباغلا دسأو 311/7 .

 1ا/ك



 يبأ نب عفار نب ليهس :ةبلعَت نب ذئاع ينَب نم اري َدِهَش ْنَم ةيملست يف

 . 'ورمع ١

 . 'كيتع نب ليهس م

 . لهس :ليقو : ادي َدِهَش « راّجَنلا نب نم

 انثدح :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 :لاق « قاحسإ نبا نع « سنوي

 نب كيتع نب ٌليَهُس :ةثراَح نب ٍجَرْرَخلا ينَب نم - ةبقَعلا نعي - اهَدهّشو

 :همسا لوذبمو « لوُذْبَم نب ورمع نب نامعنلا نب كيتع نب ومع نب نامعنلا

 . " عي هللا لوُسَر عم ارْدَب َدهَش « راجتلا نب كلام نب رماع

 . ؟ ةفيلخ نب ليهس- ا”

 يف هوبأو ةدادع « مصاع نب سيق بيست « *يرقئملا ةّيوّس ابأ نكي

 ١- ماشه نبا ةريس 360/9 .

 . (4355) مقرب « كيتع نب لهس يف قيثؤتلا مدقت -؟

 . 50/5 ماشه نبا ةريس -#

 . 54/59 5١/8 ةباصإلاو « 40/8/؟ ةباغلا دسأو « /١١7107 ةباحصلا ةفرعم -4

 لامكإلا يف الوكام نبا هطبض اذك « ءايلا ديدشتو واولا رسكو نيسلا حتفب « ةيوس -ه

. 1: 
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 . ١وةكذ مدت ) نيرحاهملا

 "يراصنألا يسوألا ُشْفَو نب ةمالّس نب ةمّلَّم -8 ظ

 هش ( ةمالّس نب دعس وخأ « لهشألا دبع ينب نم مه « ” تلا َنم مّن

 . ةبقعلاو ًارْذَب

 . ةنس َنيعبرأ نبا وهو « نيعبرأو سمح ةنس يفوت
 دبع انثدح :لاق « دوعسم وبأ انثدح :لاق « ىحي نب نمح لا دبع انربخأ

 :لاق ( ؟ ةريَبُح نب ديز نع دعس نب ثيّللا نئدح :لاق « حلاص نب هللا

 :ةريبح نب دومحم ئيثدح

 مث « اولكأف ءوُضُو ىلع ُةمّلَسو ةميلو الخد امُهّنَأ « ةمآلس نب ةملس نع

 نكلو « ىلَب :لاق ؟ ِءوُضَو ىلع ْنُكَت ملا :ثلقف « ةَّمَلَس ًضوُقف اوُحَرخ
 يبنلا ضو انجرح من اَنلَكأَف « ءوُضصُو ىلع لي يبلاو ةَميِلَو 3 يلا عَم الح

 دعس نب مشُح نب ةءاوُس نب ةعيبر نب يدع نب دّمحُم وهف « دّمحُم هما نميف مدقت نعي ١-

 . دمحم همسا نم اهنم « مجارتلا نم ددع باتكلا لوا نم طقس دقو « يرقنملا

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « ١7/7 يوَّعَّبلل ةباحصلا مجعمو « ٠١/5 يناثملاو داحآلا -؟

 « 472/9 ةباغلا دسأو ء«541/؟ باعيتسإلاو « //١710 ةباحصلا ةفرعمو «© 0١

 ٌ . ١ 48/9 ةباصإلاو

 . ١497و « ”58ص برعلا باسنأ ةرهمج :رظني « سوألا نب كلام نب ورمع نب نوطب مه -»

 « ثيدحلا كورتم وهو « يندملا يراصنألا كاحضلا ةريبج .يبأ نب دومخم نب ةريبج نب ديز وه -4
 . ةجام نباو يذمرتلا هل ىور

578 



 َروُمَألا نكلو , ىلب :لاق ؟ ءوُضَو ىلع ْنْكَت ملا :ثلقف ( مالَّسلا هيلع

 ظ . ١ ثدْحُأ امم اذهو ْثَدْحُت

 . " دوعسم وبأ هاور اذكه

 نع « ةريّبُح نب ديز نع « ثيّللا نع « حلاص يبأ نع « متاح وبأ هاورو

 ( 6 ّيبلا بحاص شقو نب ةمالس نب ةملس نع , "[دومحم نب ةريبُح ةيبأ]

 . ؟ ُباوّصلا وهو « ِهَرْحَن رْكَذَف « ّيَقَب ْنَم رخآ ناكو
 «هّدج نع « هيبأ نع « ثيّللا نب بيعُش نب كلملا دبع هاور كلذكو

 . هوحن
 5 * ناس نب بْهَو نب ورَْمَع نب ةملس -6 0

 ةنس ةنيدملاب يفوت « ملسم ابأ نكي « ندملا يملسألا عوكألا وهو

 . ةنس نينامث نبا وهو ١ نيتسو عبرأ

 ١- ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف يوغبلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور 45/10 «

 ننسلا يف يقهيبلاو عملا كردتسملا يف مكاحلاو ١/7017 ٠ حلاص يبأ ىلا مهدانسإب

 هب ثيللا بتاك حلاص نب هللا دبع . ٠

  -7ديز ىلا هدانسإب -فّنصملا خيش خيش - تارفلا نب دمحأ وهو دوعسم وبأ هاور اذكه ينعي

 فّنصملا دنع هنايب ٍنأيس امك أطخ وهو « ةريبج نب دومحم نع ةريبح نب .

 *- ليدعتلاو حرحجلا نم بيوصتلاو « أطخخ وهو « ةريبج هيبأ نع دومحم نع :لصألا يف .

  -4ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا لقن اذك ١5١1/1 هيبأ نع .

 يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو « 555/4 يناثملاو داحآلا -ه 9/١١١ « ةباحصلا مجعمو ١/لا/ا؟ «

 ةباحصلا ةفرعمو ١79/7 « ع 48و 2 478/9 ةباغلا دسأو « 578/7 باعيتسالاو

 ةباصإلاو ١61/5 .
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 دبع و دبعو + ةيتللا نب دمحم نب نسحلاو 2« سايإ هنبا :هنع ىور

 نمحرلا دبع نب ةملس وبأو « كلام نب بعك انبا نمحرلا

 دبع انثدح :لاق « دوعسم وبأ انثدح :لاق « ميهاربإ نب هللا دبع انربخأ

 نع « ادّمحُم نب نسحلا نع « رانيد نب ورمع نع « جيَرُج نبا نع « قازّرلا
 :الاق « هللا دبع نب رباجو « عوكألا نب ةملس

 . ' اوعتمتسا : :لاقف , لَو هللا ُلوُسَر انءاجف « ةَوْرَغ يف انك

 :هيبأ نع « ةملس نب سايإ نع « بئذ يبأ نبا هاور

 ةنالَّث امهنيب اًمُهتَرشعَف « ةأرمب ٌعَتمَتسا ٍلُحَر امي :لاق هنأ « هلو يبنلا نع

 , ” اداَدْري نأ اّبحُي نأ أآلإ « ماي

 «ةيفنحلا نباب هوبأ فورعملا « يندملا يمهاحلا بلاط يبأ نب يلع نب دّمحُم نب نسحلا وه -
 . ةتسلا ةاور نم وهو

 . هب جيرح نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع نع « 494/7 فّئصملا يف قازرلا دبع هاور -؟

 . 4/4 دمحأ :هقيرط نم هاورو

 رانيد نب ورمع ىلا مهدانسإب 2« 51/4 دمحأو 2 (5494) ملسمو « )0١١1( يراخُبلا هاورو

 هب

 أ نب ةريغلا نب نمحرلا دبع نب دمحم ىلا هداتسإب « 19//71/ ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -#

 . هب بئذ

 . هب بئذ يبأ نبا ىلا اقلعم « (0119) يراخُبلا هاورو
 الا اهميرحت ىلع ءاملعلا عيمج نم عقو عامجالا نأ ركذ دقف « ١١4/9 يرابلا حتف :رظنا -4

 ش . ضفاورلا

 ا



 نع « امهيبأ نع « دّمحُم يئبا هللا دبع و نسحلا نع « يرهُزلا ُهاورو
 :يلع ,

 . ١ ريح موي ةَعْملا ٍنَع ىَهن كي ّيبلا نأ

 نب ركب نب ثراحلا نب مامه نب َةديَبُع نب يبأ نب ةّيَمُأ نب ةملس - غ٠

 . " كلام نب ديز

 لهأ يف ةدادع , و ّيبلا ىلإ ىَلْعَي هيخأ عم َرَجاَه : هّيمَأ نب ىلْعَي وخأ

 دمحأ انثدح :الاق «١ بوقعي نب دّمحُمو دايز نب دمحم نب دمحأ انربخأ

 :ح « قاحسإ نبا نع ع سنوي انثدح :لاق ( رابحلا دبع نب

 هللا دبع نب ساّبع انثدح :لاق « يدادْعَبلا دمحم نب ليعامسا انثدحو
 :ح « يبّهَولا دلاخ نب دمحأ انثدح :لاق , يفقارتلا

 :لاق  رامع نب لهس انثدح :لاق « ناّطَقلا نيسحلا نب دّمحُم انثدحو

 يبأ نب ءاطع نع ع« قاحسإ نب دّمحُم انثدح :الاق « نوراه نب ديزي انثدح

 «ةّيمأ يبا ةمّلَسو ىَلْعَي هّيِمَع ن , ناوفص نب هللا دبع نب ناوفص نع « حاب
 :الاق

 ؟7/17 عماجلا دنسملا :رظني « مهريغو ةتسلا بتكلا باحصأ هاور « رتاوتم ثيدح اذه ١-

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو ١١14/7 «٠ يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو « ١/5/٠ يناثملاو داحألا -؟
 ع 474/9 ةباغلا دسأو « 540/9 باعيتسإلاو « ١47/7 ةباحصلا ةفرعمو 2« 0١ ُء

 . ١237/1 ةباصإلاو

 . ١م58"



 ةّكم لهأ نم انَل ُبَحاص انعم « كلوب ةوْرَغ يف كي هللا لوُسَر َعَم انجرح

 ُةاَياَنت تطقّسف « هيف نم اهَيَذَجَف ٠ ُهَعاَرذ ُلُحّرلا ضَعَف « ًالُخَر َلَئاَقَف ٠

 هيخأ ىلإ ْمكُدَحَأ ٌقلَطنَي :هلو هللا لوُسَر لاقف , لقعلا ُهَلأسَي لي ّيبلا ىلإ َبَحَدَ

 لوُسَر اهلطْبأَم ٠ كَل َّقَحال « افعل لي يتاي ٌمُك « ٍلْحَفلا ضيِضَع همي
 . " هك هللا
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 . " هيبأ نع « ىلْعَي نب ناوفص نع « ءاطع نع « ٍجيرُخ نبا هاور

 . ؟ مامه هاور كلذكو

 . ىلعي نع « ءاطع نع « ةأطرأ نب جاجحو « كلملا دبع لاقو

 . "ناوفص نع ( ءاطع نع « *ليّدُب نع ( ةداتق نع :ماشه لاقو

 ١- راونألا راح عمجم :رظني « ةيدلا :لقعلا 5457/1 .

 يناعم حرش يف يواحطلاو « مجعملا يف يوغبلاو « 7١7/4 دمحأو « 70/8 يئاسنلا هاور -9

 ءةفرعملا يف ميّعُت وبأو « 57١١/4 ئطقرادلاو ( مجعملا يف عناق نباو « ”71/ راثآلا

 . هب قاحسإ نب دّمحُم ىلا مهدانسإب

 « 70/8 يئاسنلاو « (4585) دواد وبأو 2 )١7075( ملسمو « )7١١5( يراخُبلا هاور -»"

 يف امك « ةناوع وبأو © 77ص دوراجلا نباو 2 774/4 دمحأو « "04/9 قازرلا دبعو

 جيرج نبا ىلا مهدانسإب ٠ 550/97 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو « 77/١ ةرهملا فاحتإ

 . هب

 2« 741/1١ ناّبح نباو « 71/١ فاحتالا يف امك « ةناوع وبأو « )١5174( ملسم هاور -4

 . هب ىيحي نب مامه ىلا مهدانسإب © 76٠0/77 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو

 . يليقعلا ةرسيم نب ليدب وه -ه

 . 718/1١7 فاحتإلا يف رجح نبا هنع هلقن امك « هدنسم يف ةناوع وبأ هاور -+

 اة



 ١ . 'يمْرَجا ةملس يبأ نب ةملّس 7 ١-

 . يمرحلا عيفت ةث نب ةملَس وهو « #4 ّيبلا ىلع َدَقَو « ةملّس نب ورّْمَع ُدلاَو
 :الاق ع يدادكَبلا دّمحُم نب ليعامسإو , دايز نب دّمحُم نب دمحأ انريخا

 :لاق « نوراه نب ديزي انثدح :لاق « ناورم نب كلملا دبع نب دّمحُم انثدح

 :ةملَس نب َورْمَع تعمس : :لاق « "بيبَح نب رّمسم انربخأ
 ٌساّنلا مْلَسأ َنيح كل هللا لوُسَر ىلإ وذو هموق نم رفتو ( هيبأ نع

 يلصُي :لاق ؟ اهب وأ انل يْلصُي ْنَ :اوُلاَف مح ةداوح اوّضق املك « ناقل اوُمَلعَت
 مهيف اوُلأَسَف « مهمْرَق ىلإ اواَجَ :لاق , نآرقلل ًاعْمَج وأ , ًاذنأ ْمكرتكأ مكب

 يلعو .ملُخ دمرت انأو تَدنأ وأ ُتْعَمَ امم عنج رثكأ ادَحَأ اوُدِحي ملف ٠
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 7 انأو الإ « ٍمَْج نم اَعُمْحَم تدهش اًمف , مهب ُتْيَلَصَ ( ينوُمَدَقَف ( ىل ةلمش ةسسو لا 4

 ٠ ني ل

 . " اذه يموي ىلإ مهمامإ

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو 51 يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو , 50/0 يناثملاو داحآلا ١-

 « 4.0/9 ةباغلا دسأو ا باعيتسإلاو « +/١7141 ةباحصلا ةفرعمو « 0١
 . 64١1و .١5 ةباصإلاو

 ناف « هفالخ باوصلاو « ورمع دلاو ةملس نأ ْهَدْنَم نبا نظ :ةباصإلا ف رجح نبا لاق
 . سيق هيبأ مساو « حصالا ىلع - ماللا رسكب - ةملس نب ورمع دلاو

 . دواد وبأ هل ىور ةقث وهو « يرصبلا يمرجلا ثراحلا وبأ وه -؟
 ءرو/6 دمحأو , 705/١ ىربكلا تاقبطلا يف دعس نباو « (540/) دواد وبأ هاور -

 . هب بيبح نب رعسم ىلا مهدانسإب « 7؟ه/* ننسلا ف يقهيبلاو « مجعملا يف يوغبلاو
 دمحأو 2هدهو ءى؟ يئاسنلاو « (585) دواد وبأو « (45705) يراخُبلا هاورو

 . هيبأ نع ةملس نب ورمع نع بويأ ثيدح نم 1و

 كلا



 ١ قّيحملا نب ةمّلس -1

 نب ثراحلا نب نيّصُح نب ثراحلا نب "ةبقع نب رْثخَّص :همسا قّيحملاو

 نكس « راَّرُث نب رّضُم نب سايلإ نب كرْدُم نب ليدُم نب لئاو نب ىّرُعلا دبع

 . ” نمؤملا دبع نب حّْوَر نع يراخُبلا هبسنو « ةرْمصَبلا

 ا . ةبحص ناس هنبالو ُهل

 , *نسحلا يبأ نب نسحلاو « ثيَرُخ نب ةصيبقو « ؟ناّئس :هنبا هنع ىور

 ش . مهريغو
 نب دّمحُم نب نمحرلا دبع انثدح :لاق ع دايز نب دمحم نب دمحأ انربخأ

 نع « ةداتق نع « يبأ ئثدح :لاق « ماشه نب ذاعم انثدح :لاق « روصنم

 :قّبحملا نب ةمّلَس نع « َةداَنَق نب نوَج نع « نسحلا

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو 2 ١717/5 يوَمَبلل ةباحصا مجعمو « 707/7 يناثملاو داحآلا ١-

 « 491/9 ةباغلا دسأو « 4/7 باعيتسالاو « ١514/7 ةباحصلا ةفرعمو « 0١

 . ١67/8 ةباصإلاو

 . ءابلا رسكب :ةغللا لهأ ضعب لاقو « ثيدحلا باحصأ لاق اذك - ءابلا حتفب - قبحملاو

 يف الوكام نباو « 7١/4 ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هركذ اذك « ةبتع :رداصملا نم ريثك يف -؟

 « ”"ص طايخ نب ةفيلخ تاقبط يف ءاج امك « ديبع :اهضعب يفو « 484/١ لامكألا

 . 15/7 ناّبح نبال تاقثلاو ء107“و

 . ١١77/4 ريبكلا خيراتلا -#

 متاح يبأ نبال ليسارملا :رظنا « هنم عمسي مل هنكلو « هلي يبلا ةايح يف دلو ةملس نب نانس -4
 . 5/ص

 ءالبنلا مالعأ ريس :رظنا « مهنم ريثك اهافنف « ةملس نم نسحلا عامس يف نوثّدحْملا فلتخا -ه

 . 90/١ ةيارلا بصنو « 5

505 
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 الإ يدّنعاَم :تلاقف « ةأرْما دنع ْنم اب اَعَد كوبت ةورغ يف ل هللا ين

 اهئاكذ ن , ىلب :تلاق ؟ اَهْعَبَد ذق َسِيلأ لاق د يله إف :ل

 ١ اًهغاَبد

 . هّوحت هدانسإب , ةداتق نع ( ةبعش نع « "راكب نب ركب هاور

 ( يقيقّدلا كلملا دبع نب دّمحُم انثدح :لاق « دّمحُم نب ليعامسإ انربأ

 يذوعلا بيبح نب دمصلا دبع انثدح :الاق . ملسمو ثراولا دبع نب دمصلا دبع

 :لاق ( هيبأ نع عقةملَس نب نائس نع « هيبأ نع 2

 هم اد 2 ءايو هل هما هس وم نع الا # ول
 مصيلف ( عبش ىلا يوأت ةلومَح ىلع رفَس يف ناك نم و هللا لوسر لاق

0 

 ؛ ناَضَمَر ُهَكَرْذَأ ثيح

 فو 2781/8 فّنصملا يف ةبيش يبأ نبا « 177/1 يئاسنلاو « )5١75( دواد وبأ هاور - ١

 نباو « 71/4 ريبكلا خيراتلا يف يراخبلاو « 5/هو « 405/7 دمحأو « 578/” دنسملا

 هال/0 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو © 471/١ راثآلا ناعم حرش يف يواحطلاو « مصاع يبأ

 . هب ةداتق ىلا مهدانسإب 5١/١ يقهيبلاو . ١517/4 مكاحلاو « 45/١ ٍنطقرادلاو ؛

 دقو « هفرعأ ال نوحلا :دمحأ لاقو « حيحص هدانسا 0 ريبخلا صيخلتلا يف رجح نبا لاقو

 . دحاو ريغو ةداتقو نسحلا :هنع ىورو ( ئيدملا نب يلع هفرع «( هريغ هفرع

 . ١١7/١ نغملا :رظني « ثيدحلا كورتم وهو « يسيقلا وهو -؟

 . هب يقيقدلا نع « دلخم نب دمحم نع 2 يطقرادلا هاور -

 2« 510/4 ننسلا يف يقهيبلاو دلع ( 75/8 دمحأو )5141١(2 دواد وبأ هاور -4

 . هب بيبح نب دمصلا دبع ىلا مهدانسإب

10 



 ١ ناوكذ نب ةملس- 4 4" 1

 « "عردألا نبا عم انأ :هلي ّيبلا هل لاق يذلا وهو « عردألا نبا :هل لاقي

 . 5 يبلا ُسِرْحَي نم ناكو

 نب باهولا دبع نب دّمحُم انثدح :لاق ( ينابيّشلا بوقعي نب دّمحُم انريخأ

 , دعس نب ماشه انثدح :لاق « نوع نب رفعج انثدح :لاق « يروباسّيَّنلا بيبح

 :عردألا نبا لاق :لاق « ملسأ نب ديز نع

 نقلطلاف ٠ هتجاَحل كي هللا َلوُسَر جَرَحَف « هليل هي بلا ُسْرْحَأ تْنُك
 ىَسَع :هو هللا َلوُسَر لاقف « ُهَئَوَص ًاعفار يَلِصُي دجتسملا يف لُجَرب َنَمَف ع ٌُهَعَم

 :لاقف ءدجتسمل | يف ىَّلَصُي ّلُحَر « هللا َلوُسَراَي :تلقف « ًايئاَرُم َنوُكَي نأ

 ( هُّسْرْحَأ ينَدَحَوَف ىرخأ َهَلْيَل جرح ّمُك « ةيلاَعَملاب َرْمألا اذه اوُكَرْدت ْنَأ ْمُكَن

 « ُهَتَوص ًاعفار دجتسمل ١ يف ىَلَصُي لحرب ّرَمَف ُهَعَم تْفَلَطْنأَف « يدي َدَحَأَ

 « ٌهاَوَأ ُهّنكلو ءال :لاق « ًايئاَرُم اذه َنوُكَي ْنأ ىَسَع « هللا َلَوُسَراَي :تلقف

 7 هم ع وعر ا هم

 . " نيداجبلا يذ هللا دبع وه اذإف « وه ْنَم َرظنأل كلذ دعب ُْتْبَهَذَق

 ١- ةباحصلا ةفرعم #/47 ١ « ةباصإلاو « 471/7 ةباغلا دسأو ١55/7 .

  -9فشك يف امك « رازبلا هاور « ةريره وبأ :مهنم « ةباحصلا ضعب نع ثيدحلا اذه درو

 مكاحلاو 2. ه٠ ناّبح نباو 2 (1707) راتسألا ١/914 .

 7؟-51/9 فّنصملا يف ةبيش يبأ نبا هاور « صاعلا نب ورمع نب هللا دبع مهنمو .

 #- هب دعس نب ماشه ىلا هدانسإب « "810/4 دمحأ هاور .

 هدنم نبال هازعو « ةباصإلا يف رجح نبا هركذو .

 . حيحصلا لاجر هلاجرو :لاقو « 759/9 دئاوزلا عمجم يف يمقيهلا هركذو

 قلل



 نع « دعس نب ماشه نع « عفان نب هللا دبع نع « حلاص نب دمحأ هاور
 :لاق « ناوكذ نب ةملس نع « ملسأ نب ديز

 . ثيدَحلا َرَكَذ مَ ( هليل تاَّذ هلو هللا َلوُسسَر ُسرْحَأ تنك
 انثدح :لاق « ناميلس نب هللا دبع انثدح :لاق ( ظفاَحلا يلع وبأ انربخأ

 . اذه حلاص نب دمحأ

 5 ١ يِفْعُجلا ديزي نب ةملس -4 ظ
 . سيق نب ةمقلعو (« دوعسم نب هللا دبع :هنع ىور

 .- جنس( 6 كَ عع ها 30008
 تنب ةكيلم همأو « ثراحلا نب بُعك نب عّمَجم نب ةَعَجْشَم نبا هنأ :لاقيو

 ىوقيالو « تاعباتملا يف حلصي هثيدحو « هيف فلتخم وهو « يندملا دعس نب ماشه هب درفت :تلق
 ىرخأ ثيداحأ نم تباث هانعم ثيدحلا نكلو « دانسإلا اذه فيعض ثيدحلاف « درفتلا ىلع

 حتف :رظناو « (59) يراخُبلا هاور « (هبلغ الا دحأ نيدلا داشي نلو):ِو هلوق اهنم ؛
 . 54/١ يرابلا

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو ع ١١5/9 يوَعَبل ةباحصلا مجعمو « 47١/4 يناثملاو داحآلا ١-
 ع 45/9 ةباغلا دسأو ع« 544/9 باعيتسإلاو « »/١845 ةباحصلا ةفرعمو « ١/1

 . ١65/9 ةباصإلاو

 لاقف ءهمسا يف كامس باحصأو يبعشلا باحصأ فلتخا :باعيتسالا يف ربلا دبع نبا لاقو

 :8؟١١9/1 بيذهتلا يف يزملا لاق « ةملس نب ديزي :مهضعب لاقو « ديزي نب ةملس :مهضعب

 . ديزي نب ةملس حصألاو
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 :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق ( دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 « ةمقلع نع « يعشلا نع « دنه يبأ نب دواد نع « ثايغ نب صفح انثدح

 :الاق « نايفئحلا َةَكْيَلُم انبا يثدح :لاق

 يف سنام اَنمُأ ْنَع انربعُأ « هللا َلوُسَراَي :انلقف ع لو هللا َلوُسَر انين

 « ال :لاق ؟ كلَ اَُعمَي له ٠ لقفتو لعفتو ٠ َمحّرلا لصت تناك ٠ ةّيهاا
2 00-0 

 ةدئاولا :لاق ؟ انتعأ كلذ مني لَه , ةّيلهاجلا يف يل ًانعأ ت ْتَدَأَو اهّنإف :لاق
 هم م

 ا

 0 4# 3 ع

 لَحَداَم ىَأَر اّمَلَق ٠ ُمَلسَتف مالسإلا ٌةدئاولا َكِرْدُت نأ الإ « رانا يف ةةؤومسلاو

 ١- هب قركلا رابحلا دبع نب دمحأ نع « ةباحصلا مجعم يف يوغبلا هاور .

 ءداحألا يف مصاع يبأ نباو « 77/5 ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلاو « 478/ دمحأ هاورو

 نباو « مجعملا يف عناق نباو « مجعملا يف يوغبلاو « 770/٠١١ ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو

 . هب دنه يبأ نب دواد ىلا مهدانسإب « ١١9/1 ديهمتلا يف ربلا دبع

 هاورو « دانسإلا اذه نم نسحأو ىوقأ دانسإ ثيدحلا اذهل سيل :ديهمتلا يف ربلا دبع نبا لاق

 نأ لمتحم هنا الا ( دانسإلا ةهج نم حيحص ثيدح وهو « دواد هاور امك يبعشلا نع ةعامج

 ىلوأ اذهو « امهيلإ ةراشإلا تناكف « ةدوجوم نيع يف لئاسلا باوج ىلع جرح نوكي

 يف لوقلا ليصفت رظنيو « هانعم حصي اذه ىلعو « هل راثآلا ةضراعمل ثيدحلا اذه هيلع لمحام

 هلوق ريسفت دنع « 70/0 ريثك نبا ريسفت :يف ملحلا اوغلبي منو اوتام نيذلا نيكرشملا دالوأ

 تيم ا و# ما
 . يرابلا حتفو ِ « ًاَلوُسَر َثَعَبَك َّوَح َنيَذَعُم انك اَمَو ل: ىلاعت
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 , ؟ةديبعو « "رمتْعملاو « ارهْمُم نب يلعو « هللا دبع نب دلاخ اور

 . هوحن « دواد نع « دشار نب ىييو

 . ؟نييفْعجلا َةَكيَلُم يبا نع « يِبْعّشلا نع « دلاخخ يبأ نب ليعامسإ هاورو

 « دلاجملا نع « دوسألا نب ةديبُع نع « ”نمحرلا دبع نب ىجي هاورو
 . ١ يفْحُحلا ةّكْيَلُم نب ةملس نع « رماع نع

 نب ةملس نع « ةمقلع نع « يبعشلا نع « هريغو يفعل رباح ةاورو

 . " ديزي

 نب نامثع نع , مكحلا نب يلع نع «( ديز نب ديعس نع ( مراع هاورو

 ١- ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور هثيدح .

 يف عناق نباو « ىربكلا نئسلا يف يئاسنلا هاور هتيدحو « يميتلا ناميلس نب رمتعملا وه -؟
 مجعملا .

 #- داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور هثيدحو « ديمح نب ةديبع وه .

  -4يبأ نب ليعامسإ نع ميشه ىلا هدانسإب « 78/10 دادغب خيرات يف يدادْعَبلا بيطخلا هاور
 هب دلاح .

 دواد ابأ الا ننسلا باحصأ هل ىور « يئوكلا يبحرألا وه -ه .

 ١- ناهبصأب نيثّدحْملا تاقبط يف نايح نبا خيشلا وبأ هاور / » 4٠١نب هللا دبع ىلا هدانسإب

 ثيدحلا فيعض دلاجمو « هب دوسألا نب ةديبع نع ةنادكشم رمع .

 فيعض رباجو « هب يفعجلا ديزي نب رباج نع نابيش ىلا هدانسإب « مجعملا يف عناق نبا هاور -ال
 ثيدحلا .
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 . " هللا دبع نع «دوسألاو ةمقلع نع « ميهاربإ نع ع1 ريمْع

 ريمع نب كلملا دبع نع ( مكحلا نب يلع نع ( نّرَح نب قعصلا هاورو

- 

 . دوعسم نبأ نع «

 ةمقلع نع « ميهاربإ نع « روصنم نع « نايفس نع « ةصيبق نع ىورو

 . ؟ هللا دبع نع «

 نع - اربإ نع رز : نع 0 لا نع 0: سايلإ هاورو

 .٠ لس
 رم

 ١- يئاسنلا الا ننسلا باحصأ هل ىور « ثيدحلا فيعض وهو « يفوكلا ناظقيلا وبا وهو .

 - دمحأ هاور  2» 79/4/1١هدنسم يف رازبلاو « 75/4 ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلاو 389/8 «

 هب يسودسلا نامعنلا نب دّمحُم مراع نع مهدانسإب .

 »- نزح نب قعصلا نع كرابملا نب نمحرلا دبع ىلا هدانسإب « 5514/7 كردتسملا يف مكاحلا هاور

 دانسإلا اذه يف طلغ قعصلا نأ بسحأو :لاقو « 7541/4 هدنسم يف رازبلا هركذو « هب .

  -4هللا دبع نع ةمقلع نع قاحسإ يبأ ىلا هدانسإب « 77/+ ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هاور

 افوقوم .

 نباو يذمرتلا دنع هثيدحو « فيعض وهف وه ناك ناف « سايلإ نب دلاح هلعلو ( هفرعأ مل همه

 ةجام .

  -5هب رمتعملا نب روصنم نع يروثلا ىلا العم « 7/4 ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هاور

 - ةحام نبا الا ةعبرألاو ملسم هل ىور « فيعض وهو « يبضلا ذاعم نب مرق نب ناميلس وه .
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 . ١ ديزي نب ةملس

 . " ةرم نب ديزي نع « رباح نع « نابيش هاور كلذكو

 ( هيبأ نع « لئاو نب ةمقلع نع « بْرَح نب كاّمس نع « ةبعش هاورو
 . ” ف يبلا لأس « ديزي نب ةملس نأ

 ديزي نأ « هيبأ نع « ةمقلع نع « كاّمس نع « ةبعش نع « َباَبَش هاورو

 . ؟ هلو يبلا لأس « ةملس نب
4 

 © يراصنألا شقو نب تباث نب ةملس - 6 3

 . ةياور هل ُفرْعُتال «دّحُأب لتقو « ًارذَب َدهَش « لهشألا دبع ئب نم
 « رابحلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق ء فسوي نب بوقعي نب دمحم انربخأ

 :لاق « قاحسإ نبا نع « سنوي انثدح :لاق

 نب ةملس :لّهظألا دبع ينيب ْنم راصنألا نم َنيملئسم لا نم دُحُأ موي لتقو

 .٠ شقو نب تبان 5 0 2

 يبأ نبا :هنع هاورو « هب ذاعم نب ناميلس نع « 540/1 دنسملا يف يسلايطلا دواد وبأ هاور ١-

 ١ داحآلا يف مصاع .

 دبع ني نابيش نع ماشه نب ةيواعم ىلا هدانسإب « 45/1 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -؟

 هب يفعجلا رباج نع نمح رلا .

 *- هب ةبعش نع ةدابع نب حور ىلا هدانسإب « 77/4 ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هاور .

  -4هب راوس نب ةبابش ىلا هدانسإب « 71/4 ريبكلا خيراتلا ف يراخببلا هاور .

 ةباصإلاو 2 4؟85/+ ةباغلا دسُأو « 510/9 باعتسالا -ه 1414/8 .

  -5ماشه نبا ةريس 7/5/7 .

4 
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 . 'يعجشألا سيق نب ةملس -57

 . ةفوكلا لهأ يف هٌداَدع

 . 1َّحّص نإ « دْعجلا يأ نب ملاسو « فاّسَي نب لاله :هنع ىور

 يبأ نب نسحلا نب يلع انثدح :لاق « ناّطقلا نيسحلا نب دّمحُم انربخأ
 :ح « نَدَعلا ديلولا نب هللا دبع انثدح :لاق « ىسيع

 :لاق « ماصع نب دمحأ انثدح :لاق « قاحسإ نب ديعس نب دّمحُم انثدحو

 نب لاله نع « روصنم نع « نايفس انثدح :اولاق « يفتحلا ركب وبأ انثدح

 مغ م 6
 رتوأف ترمجتسا اذإو « رثتلاف تأضَوُت اذإ :لَو هللا لوُّسَر لاق عع ساس ٠ ةلزسصا ا 4 000007

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « /١74 يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو « ١1/8 يناثملاو داحآلا ١-

 « 480/9 ةباغلا دسأو « 547/9 باعيتسإلاو « ١844/8 ةباحصلا ةفرعمز « ” ١/0

 . »/١67 ةباصإلاو

 هنأ نيثّدحملا نم دحأ ركذي ملو « ةباحصلا نم ريثك نع لسرأ هنكل « ةقث دعحلا يبأ نب ملاس -9

 ش 3750/٠١. لامكلا بيذهت :رظني « سيق نب ةملس نع يوري

 . يراخُبلا الإ ةتسلا هاور نم « ةقث وهو « ٍيفوكلا دعس نب رمع وه -*

 نباو « مجعملا يف عناق نباو « مجعملا يف يوغبلاو « 7408و "8و , 7١1/4 دمحأ هاور -4

 يروثلا ديعس نب نايفس ىلا مهدانسإب « 41/17 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « 784/4 ناّبح

 . هب

 ال



 و
 . 2 - نى

 , " ةدئازو 2١ ةبعش ةاور

 "بهشألا وبأو « 5 صوحألا وبأو « *ريرجو « ؛ةناَوَع وبأو « ”داّمحو

 . روصنم نع « مهريغو

 ورمع وبأ هللا دبع نب دّمحُم انثدح :لاق « ناميلس نب ةمثيخ انربخأ

 « رمع نب ءاقرو انثدح :لاق « ةريِصُت نب جاجح انثدح :لاق « بلحب يسوّسلا

 . :سيق نب ةملس نع « دعما يبأ نب ملاس نع « رمّتْعملا نب روصنم نع
 نإو اَئَر نإو « ةّنملا َلََد ًائّيش هللاب ُكرْتُي ال تام ْنَم :لاق لي يبلا نع

 ١- راثآلا ناعم حرش يف يواحطلاو « 704/7 هدنسم يف يسلايطلا :هئيدح ىور ١7١/١ «2

 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف عناق نباو 47/1 .

 ةفرعملا يف ميعُن وبأو © 47/17 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا :هثيدح ىور -؟ .

 #- يئاسنلاو « (707) يذمرتلا هاور هثيدحو « ديز نب دامح وه ١/ » "1ىربكلا فو ١/894 «

 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو « (405) ةجام نباو 47/10 .

  -4ريبكلا مجعملا يف ناربطلا :هثيدح ىورو « يركشيلا هللا دبع نب حاضولا وه 47/19 «

 ةفرعملا يف ميعُن وبأو .

  -8ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو « (77) يذمرتلا هاور هثيدحو « ديمحلا دبع نب ريرج وه

  » 0١ةفرعملا يف ميَعُت وباو 2« 47/1 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو .

  -1دنسملا يف ةبيش يبأ نباو « (405) ةجام نبا هثيدح ىورو « يفنحلا ميلش نب مالس وه

  », 57/5ةفرعملا ف ميعُت وبأو 2 47/1 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو .

 يدراطعلا نايح نب رفعج وه -ا/ .

 . ادحاو اثيدح يذمرتلا هل ىور « قافتالاب فيعض وهو « يطيطاسفلا دّمحُم وبأ وه -8
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 و١ يعم

 قرس

 . اظوفْحم ناك نإ هجولا اذه نم الإ هبتكن مل 2( ُبيرغ ثيدح اذه

 . ميَعُت نب ةملس نع :لاقف هريغ هاور

 " يعجشألا دوعسم نب ميعُت نب ةملس -5

 . نييفوكلا يف ةداّدع

 "يعجشألا كلام وبأو « علا يبأ نب ملاس :هنع ىور
2 
 8 ع

 يأ

 نع « روصنم نع « نمح رلا دبع نب نابيش انثدح :لاق « 4 يزورملا نيسح

 :لاق

 هتاور دحأ نم أطح هيف عقو دقو « فّنِصملا لاق امك « ميَعُت نب ةملسل وه امنإ ثيدحلا اذه ١-

 . نيقلتلا لبقي ناكو « ظفحيال ناك هناف « جاجح نم هلعلو «

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو 2« */١71 يوَعَّبلل ةباحصلا مجعمو ع 77/9 اثملاو داحآلا -

 « 484/8 ةباغلا دسأو « 557/79 باعيتسإلاو « ١749/7 ةباحصلا ةفرعمو :« 0

 . ١84/9 ةباصإلاو

 هننس يف دواد وبأ هاور « اثيدح ميعُت هيبأ نع ةملس نع ىور « ٍقوكلا قراط نب دعس وه -»#

051 . 

 ةحجام نباو يذمرتلا خيش وهو « كرابملا نبا بحاص « يْزَوْرْلا نسحلا نب نيسحلا وه -4

 . امهريغو
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 اًنَر نإو « ةّنجلا لحد ائيَش هللاب ٌكرشي ال هللا يقل َنَم :ِه هللا لوسر لاق . م0 م ا 0 هلا 2-2206 كيو طا(: 0
 قد ١

 رم نإو

 2 ش

 . ءاقرو ثيدح نم ُباوّصلا وه اذهو «روصنم نع هريغو ءاقرو ةاور

 " وكّسلا ليقث ةث نب ةملس - -44 0

 . صمح لهأ يف ُهداَدع « ةبحص هل  يِمْعاَّتلا :لاقيو

 . بيبح نب ةَرْمّضو ( ريفُت نب ربح :هنع ىور
 هللا دبع نب ساّبع انثدح :لاق « يدادْفَبلا دّمحُم نب ليعامسإ انربخأ

 انثدح :لاق « جاّجحلا نب سودقلا دبع ةريغملا وبأ انثدح :لاق « يفق

 تعمس :لاق ( بيبَح نب ةرّمَّض ئثدح :لاق « يصُمحلا رذنملا نب ةأطرأ

 :لاق « نوُكّسملا ليفت نب ةملس

 ماَعَّطب تيتأ لَه « هلل َلوُسَراَي :لئاَق َلاق ذإ « و بلا دنع ًاسوُلُح انك

 يراخُبلاو « (885) ديمح نب دبعو 2785/0 دمحأو « ١١/١ دنسملا يف ةبيش يبأ نبا هاور ١-

 يف عناق نباو « مجعملا يف يوغبلاو ءداحآلا يف مصاع يبأ نباو « 785/8 ريبكلا خيراتلا يف

 نب نابيش ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو ع ه8/17 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا

 ٠ . هب نمحرلا دبع
 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « ١78/7 يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو « 4١١/4 يناثملاو داحآلا -

 ع 44/9 ةباغلا دسُأو « 547/9 باعيتسالاو »/1١857« ةباحصلا ةفرعمو «© 1١
 . ١68/8 ةباصإلاو
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 له :"[اولاق] « ١ ةَنَحْسَم :َلاق ؟ اذاَم :لاق « مَعَ :َلاق ؟ ءاَمّسسلا نم

 يلإ ىَحَرُي وهو عفر :لاق ؟ هب لعف اّمَق :لاق « معك :لاق ؟ لْضَف َكْنَع اهيف َناَك

 ؛ةيدَش ناتوُم ةغاّسلا يدي نيبو ٠ ًاضْمَي ْمُكُضْعَب ينفي "ادانفأ ينوُأتسو ٠ ىَتم

 . * لزآلولا نوُتس ُهَدْعَبَو ٠

 . ةأطرأ نع « هريغو ناَمّيلا وبأ ةاور

 « ةلْبَع يبأ نب ميهاربإ ٌةاور « مكيف ثبآل ريغ يأ يلإ ىَحَرُي هنأ :هلوقو

 دبع نب ديلولا نع « رحاّهملا نب دّمحُمو . سطفألا ناميلس نب ميهازبإو

 . ؟ ريفث نب ٍريَبُح نع ١ نمحرلا

 . ١0 ةياهنلا ( ماعطلا هيف نحخ ٍ « رونتلاك ردق :ةنخ ا -طو

 . 5١5/8 ةياهنلا « دنف هدحاو « موق دعب اموق نيقرفتم تاعامج نيعي -*

 . 5755/5 ناسللا « عوقولا ريثكلا توملا :نالطب نزوب « ناتوملا -4

 نع وحلا نييماشلا دنسم يف يناربطلاو « ١مءللطو ناّبح نباو لع دمحأ هاور -ه

 . هب ةريغملا يبأ

 يف يناربطلاو .« مجعملا يف يوغبلاو 2770/١١ ىلعي وبأو 2« 79/1١ نتفلا يف دامح نب ميَعُن هاورو

 . هب رذنملا نب ةاطرأ ىلا مهدانسإب 2« 5441/4 مكاحلاو « 5/9 ريبكلا مجعملا

 2 59/97 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف يوغبلاو ع 7١54/5 يئاسنلا هاور -<

 . هب ةلبع يبأ نب ميهاربإ ىلا مهدانسإب

 راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو « 70/4 ريبكلا خيراتلا يف يراخبلاو ء١٠ 54/4 دمحأ هاورو

 . هب ناميلس نب ميهاريإ ىلا مهدانسإب « 7٠ ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو الع

 لا



 نع , ريفث نب ريَبُج نع « ةمقلع نب رصن نع « ةزمح نب ىيي ُةاورو
 :ليقل نب ةمَلس

 . ١ لا اهيصاَرت ين هوم يا هلق : لَو يبلا نع

 ' ملسأ نب ةملس -8 1

 . ةياور هل فرغنأل ٠ ل هللا لوُسَر عم ًاردَب َدهَش ٠ ( لهشألا دبع ينب نم
 انثدح :لاق , رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « بوقعي نب دمحم انربخأ

 :قاحسإ نبا نع « سنوي

 يب نم + راح ب سوألا نب 6 ا لو أه وش ا مس ف
 " ملسأ نب ؛ ةملَس :لهشألا دبع

 ؛ يشّرقلا يموزنخملا دسألا دبع نب هللا دبع نب ةملَس -4 ه٠

 و بلا بير
 2519/0 ةرهملا فاحتا يف امك « هدنسم ف ةناوع وبأ « 1717/7 تاقبطلا يف دعس نبا هاورو

 نمحرلا دبع نب ديلولا ىلا مهدانسإب « 50/17 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف يوغبلاو
 ٠ْ . هب

 رامع نب ماشه ىلا امهدانسإب « 70/1 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف عناق نبا هاور ١-

 . هب ةرمح نب ىيي نع

 ةباصإلاو . 457/9 ةباغلا دسأو « 5178/7 باعيتسإلاو « ١145/7 ةباحصلا ةفرعم -؟
 . ١1/7

 . 778/7 ماشه نبا ةريس -7

 ةباصإلاو «.« 7 ةباغلا دسأو 2« 541/9 باعيتسإلاو « ١76 14/ ةباحصلا ةفرعم - 4
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 هللا دبع هنبا هنع ىور

 دمحأ انثدح :الاق « بوقعي نب دّمحُمو ( دايز نب دمحم نب دمحأ انربخأ

 يبأ نب هللا دبع نع « قاحسإ نبا نع « سُنوُي انثدح :لاق « رابحلا دبع نب

 دبع ينثّدح :لاق « ُمهّنَأ ال ْنَمو « ثراحلا نب نمحرلا دبع-و « مْرَح نب رْكَب

 :لاق عداحلا نب داَّدَش نب هللا

 هللا َلوُسَر ُهَحّوَرَف « ةمّلَس اهُنبا َةمّلَس ّمأ كي هلل لوُسَر َّجَوَر يذلا ناك

 لوسر لاقف ( اتاّم ىّتح اًعمَتْحَي ملف « ناَريغَص ناِّيِبَص امُهو « َةَرْمَح تنب

 ١ هنأ ياّيإ هجيورتي ةَمَلَس تيرج لَه لو هلل

 دبع نب ةملَس نع « راَّسُي نب قاحسإ يدلاو ئيثدحو :قاحسإ نبا لاق

 :تلاق « ةملس مأ هتّدج نع « ةملس يبأ '[نب] رمع نب هللا

 هيلع ينلَمَحو * امي ل لح ةدومسلا ل جول ةملس وأ نشأ

 راش لاو

رجح يف ةّملَس يأ نب ةملس ينبا لَّمَحَو «
 ” ُهريعَب ُدوقُي جّرخخ حن « ي

 دمحم نب ثراحلا انثدح :لاق « رهزألا نب دمحم نب دمحم انريخأ

2 

 نع « هيبأ نع « ةملس يبأ نب , ةملس نب هللا دبع نب ةملس نع « يموزخملا

9 

 :ةهدج

 ١- هب هريغو مزح نب ركب يبأ نب هللا دبع نع « 731 ص يزاغملاو ريسلا .
. 

 ميت يبأل ةفرعملا باتك نمو « ةريسلا نم بيوصتلاو « أطخ وهو « يبأ :لصألا يف -؟

١757/7 
 ننسلا يف يقهيبلاو « ميعُت وبا هاورو . هب راسي هيبأ نع « 7 ماشه نبا ةريس

1 
. 

قاحسإ نب دّمحُم ىلا امهدانسإب
 هب 

» 

1554 



 وأ « كج وريلف كتبا يرم :لاق « ةملس مأ بطخ امل ٌوِو هللا لوسر نأ 0 ها ل 2 ردد ل < مر مهر مس س2 ع الر تعا هم "ع

 ١ ثم وب“ 3 هم 00 5

 غلي مل ٌريغَص ذئمْوي وهو « اهنا اهجَوَرُي :لاق
 . هجَولا اذه نم ّةلإ ُهْبُكت ل « ٌبيرغ ثيدح اذه

 ١ " يموُرخملا ةريغملا نب ؛ ماشه نب ةملس - -ه١

 . يراخبلا ةلاق « َرّمع ةفالخ يف ؛ " َنيَداَنْجَأ َموي لت

 « بوقعي نب دّمحُمو مشاه نب ىلوم ميهاربإ نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 :ةريره يبأ نع « ةملس يبأ نع « ورمع نب دمحم انثدح :لاق

 جنا ؛[مم لا] :لاقف ( ُهّسأر ْعَقَر من . اللا ف عكر 3 ننلا نأ 39

 * ٍماَشه نب ةمّلَس جا ّمُهَّللا « ةعيبر يبأ َنب

 رمع نب دّمحُم نع « 7/5 ثحابلا ةيغب يف امك « هدنسم يف ةماسا يبأ نب ثراحلا هاور ١-

 . هب يدقاولا

 . هب يدقاولا ىلا هدانسإب « ١7١/7 ننسلا يف يقهيبلا هاورو

 ع 54/9 باعيتسإلاو ع #/١08 ةباحصلا ةفرعمو « 585/١ عناق نبال ةباحصلا مجعم -

 . ١هه/9 ةباصإلاو « 45/؟ ةباغلا دسأو
 ليلخلا نم برقلاب نيطسلف يف مويلا يهو « اهركذ مدقت -- عمجلا وأ ةينثتلا ظفلب -- نيدانجأ -

 . ثيدحلا جيرخت رداصم نم ةدايز -4

 . هب ةمقلع نب ورمع نب دّمحُم نع نوراه نب ديزي نع 2 ه.5/؟ دمحأ هاور -ه

 ء5/.40دمحأو )0١4145(4 دواد وبأو 2 )*٠١8( ملسمو « )09١5( يراخْبلا هاورو
 : هب نمحرلا دبع نب ةملس يبأ ىلا مهدانسإب مهلك 2 (51ط/) ةعيزخ نباو 2«ما١و
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 :الاق © فسوي نب بوقعي نب دّمحُمو « دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 « قاحسإ نبا نع « ريكُب نب سنوي انئدح :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح

 :ريبزلا نب هللا دبع نب رماع نع « مْرَح نب ركب يبأ نب هللا دبع ٍنثدح :لاق

 يلام :ةريغملا نب ماشه نب ةمّلَس ةأرمال ْتلاق كلي ّيبلا َّجْوَز ةمّلَس ّمأ نأ

 « هللاو :تلاقف ؟ َنيملسم لا عمو كو هللا لوُسَر عَ ةالّصلا ٌرَضْحَي ةَمْلَس ىَرَأ ال

 « هللا ليبَس يف مُثرَرَ ذا ةلا م حاتم جرح ان جب ال عطتني

 يي رورو د م ع

 ةئؤم ةاَرغ ف َكِلَذ ناكو ( جرْخَي اّمف هتيب يف َدَعَق ىّتح

 " ديزي نب ةملس -5

 . ةرصبلا لهأ يف هداَدع « ديزي وبأ

 ليعامسإ نب ؛ ىيحي انثدح :لاق « ثراحلا نب دّمحُم نب هللا دبع انربخأ

 نع « عيّرُز نب ديزي انثدح :لاق « "ىيي يبأ نب ىجي انثدح :لاق « يراخْبلا

 ١- هب ركب يبأ نب هللا دبع نع « 479/* ماشه نبا ةريس .
 ,«(077و « 55151/) دواد وبأ هاور « رمع نبا ثيدح نم دهاش هلو والترمذي)١07١5(«

 .9595و ءملك ءالءو 2ءهرزو 259/9 دمحأو 2 ("ا/.:5) ةجام نباو

 ةياهنلاو ةيادبلا :رظني « نامت ةنس لوأ يف هتؤم ةوزغ تناكو 4١1/5 .

 ملاعملا :رظني « كركلا بونج اليك رشع ىدحأ دعب ىلع « ندرالا يف مويلا عقي عضوم ةتؤمو
 771/ص ةريسلاو ةنسلا يف ةريثألا .

 ةباصإلاو « 4لال/؟ ةباغلا دسأو ع1 0./ ةباحصلا ةفرعم -؟ ١68/8 .

 #- لامكلا بيذق :رظني « هيف ملكت نمم وهو « ينامحلا ديمحلا دبع نب ىيحي وه 419/7١ .



 :' [هيبأ نع] ٠ ١ةمّلَّس نب ديزي نب ديمحلا دبع نع « يّنبلا نامثع
 ّيبنلا هب ايئأَف ٠ ٌريغَص ٌّدَلَو امُهنْييو  َملْسُي نأ ُهَئأَرْما تبأو ملأ هَّدَح نأ

 ٌهارملا تّسّلَجو « ًاًباَج بألا َسْلَجَف « ُهاَمُرّيَح اًمُتش نإ :لاقف « وي
 بألا ىلإ ُمَالُعل َعَحَرَف «٠ هدا مهلا :لاقف ٠ مألا ىلإ العلا َبَهَدَق ؛ ًاَئاَح

 ْ . ' ملسملا

 يّنبلا نامثع نع « دحاَو ٌريغو « مصاع نب ُيلعو « ةملس نب ُداّمح ُهاور

 :هيبأ نع : ةملَس نب ديمحلا دبع نع «

 مسا ساس
 . * هرم ملْسُت َمَلو ملأ الُخَر نأ 1 و

 ورمع انثدح :لاق « لهس نب دماح انثدح :لاق « يرسلا نب لهس انربخأ

 :لوقي « رفعح نب ديمحلا دبع تعمم :لوقي ع مصاع ابأ تعمس :لاق « يلع نب

 :هيبأ نع يعي « ثيدحلا اذه هُمَدَحَف « زاوهألاب يّنبلا نامثع يي

 ١- هتيشاحو لامكلا بيذهت :رظني « رجح نبا لاق امك « لوهجب وهو « يراصنالا 499/1١5

 . ميَعُن يبأل ةفرعملا باتك نم هتكردتسا دقو « لصألا نم طقس نيتفوقعملا نيبام -1

 . هب عيرز نب ديزي نع ينامحلا ديمحلا دبع ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأ هاور -*

 2 (5887) ةحام نبا هاور هاور « ةيلع نب ليعامسإ :ّيبلا نامثع نع عيرز نب ديزي عباتو

 , ؛:45/ه دمحأو 2 8١/07 تاقبطلا يف دعس نباو « 5 فّنصملا يف ةبيش يبأ نباو

 . ١75/5 ىربكلا يف يئاسنلاو

 لكشملا يف يواحطلاو « 175/6 ىربكلا يف يئاسنلا هاور « ةملس نب دامح ثيدح -4
 لسرم :يئاسنلا لاقو « 499/١5 بيذهتلا يف يزملو ء

 . ٠١4/8 لكشملا يف يواحطلا هاور دقف « مصاع نب يلع ثيدح امأو



0 

 . ١ ملأ نائس نب َعفاَر ُهَدَح نأ عم

 . ' دومحم نب ميمت نع « هيبأ نع « رفعج نب ديمحلا دبع :باوصلاو

 " يملسلا كلام نب ةملس -4 ها“

 . راَّمَع ثيدح يف ٌركذ هل

 :لاق « يوّرلا رذنملا نب دّمحُم انثدح :لاق « يرسلا نب لهس انربخأ

 نب نب رمع نب رمع دبع انثدح :لاق « ضيفلا .ب دمحم ٠ب انثدح :لاق « ةّيش .ب انثدح

 ١- هب مصاع يلا ىلا هدانسإب « 47/8 ننئسلا يف نيطقرادلا هاور .

 دبع هاور ؛ هدج نع هيبأ نع رفعج نب ديمحلا دبع نع نامثع نع يروثلا نايفس هعباتو

 ؛ 1١5/59 2 5915/8 ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو « ١0/7 فّنصملا يف قازرلا

 . ٠١7/8 لكشملا يف يواحطلاو

 « ةفلتخم ظافلأو « ريثك فالتخا هدانسا يف ١1/54: ريبحلا صيخلتلا يف رجح نبا لاقو

 يف 2 لقنلا لهأ هتبثيال :رذنملا نبا لاقو « رفعج نب ديمحلا دبع ةياور ناطقلا نبا حجرو

 . لاقم هدانسا

 حصتال تاياورلا هذهو :هيف فالتحالا ركذ نأ دعب . 77. ةيارلا بصن يف يعليزلا لاقو

 افالح هلعجب نأ غبني مل تحص ولو « نوفرعيال هدجو هابأو ةملس نب ديمحلا دبع نأل «

 هوبأو وه « تاقث مهفاف « رفعج نب ديمحلا دبع نع رفعج نب ديمحلا دبع باحصأ ةياورل

 . فورعم نانس نب عفار هدلجو « ناتقث

 :لاق مث « هيف اوفلتخا ةاورلا نأل 2 حصي مل ربخ اذه 707/٠١: ىلحملا يف مزح نبا لاقو

 . الصأ ملسمو رفاك نيب رييخت زوجيالو

 دبع هاور « بارغلا ةرقن نع ىهني ناك هنأ ِةي يبلا نع « لبش نب نمحرلا دبع نع ميمت هاور -؟

 لا

 ةحجام نباو ع 57١4/7 يئاسنلاو « (857) دواد وبأ هجرخأ ؛ هب ميمت نع هيبأ نع ديمحلا

 .؛444و 2 :؟8/9 دهأو ء(لع؟9)
 ع

 . #/١97 ةباصإلاو 2 477/9 ةباغلا دسأو 2 ١761/8 ةباحصلا ةفرعم



 نع «هدج نع « هيبأ نع « رساي نب رامع نب دَّمحُم نب ةديبع يبأ نب هلا
 :رامع

 نمحرلا هللا مسب :بتكو « يمّلُسلا كلام نب َةَملَس َعَطقَأ 2 ّيبلا نأ

 يطاّبحلا َنيِباَم ُهَعَطقَ « كلام َنب َةمَلَس هللا لوسر دّمحُم َعطقأام اذه « ميحرلا

 . * قت ُديَح ُةَقَحو , لطُْم وُهَ ؟ُهَقاَح ْنمَف 21١ دواّسألا تاذ ىلإ

 . هحولا اذه نم الا فرعيال « بيرغ ثيدح اذه.

 نب ثراحلا نب ةثراح نب ةّمّصلا نب نامّلَس نب رْخغَص نب ةملس -4

 * ّيِضاَّيَبلا يراصنألا ةئراَّح ؟ [دبع] نب بيبَح نب ةاَنَم ديز

 . بّيسملا نب ديعسو « راسي نب ناميلس :هنع ىور
 انثدح :لاق « مركُم نب نسحلا انثدح :لاق « ناميلس نب ةمثيخ انربخأ

 نب ورمع نب دّمحُم نع « قاحسإ نب دّمحُم انربخأ :لاق « نوراه نب ديزي

 :لاق « ّيراصنألا رْكَّص نب ةملّس نع « راّسَي نب ناميلس نع « ءاطع

 ١- نادلبلا مجاعم يف امهركذ ادحأ دجا ملو « رهظي اميف ناعضوم امه .

 ناسللا « همصاخ يأ -'؟ 5914٠ .

 *- هب يرسلا نب لهس نع هئدح نمع ةفرعملا يف مِيَعُت وبأ هاور .

 يدروابلل هازعو « ةباصإلا يف رجح نبا هركذو .
  -4عيمُج يف ءاج يذلا وهو « حيحصلا وه هتبثا امو « لصالا نم طقس نيتفوقعملا نيبام

 "05ص برعلا باسنأ ةرهمج :رظنيو ( هتمجرت رداصم .

 - يناثملاو داحآلا  » 7١1/4يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو / » 1١١17عناق نبال ةباحصلا مجعمو

  »© 0١ةباحصلا ةفرعمو »/78* 2 1١دسأو :5141/؟ باعيتسإلاو 2145و
 .1)ه.و 21 48/# ةباصإلاو « 9#4.و 2 4١5/5 ةباغلا
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 ناك اًملف « يرْيغ دَحَأ توي ملام ءاَّسْنلا عاّمج نم تيتوأ اَرْما تنك

 2 مش 5 م تيرم نب مس نس هم 32 عراه همكم "اس ار

 هنم ةليل بيصأ نأ اقرف « ناَضَمَر َحلَّسْنَي ىَّنح يتأرْما نم تْرَهاظُت ناَّضَمَر

 يرى ها ع هه 2 وعل َْ مس همر ءةاالعا ا 0000000

 ينمدخت يه اَنيبف ء َعرْنَأ نأ ىلع ٌردقأ الو ٌراَهْنلا ينكر ذي نأ ىلإ كلذ يف ٌعَباَمتْأف

 ىلع تودغ ْتْحَبْصَأ اًملف « اهيلَع توف ءيش اًهْنم يل فَشْكْلا ذإ ةّلْيَل تاذ

 هوربخخأف لَو هللا لوُسَر ىلإ يعم ارقلطلا :ُمُهَل تلقف « يربح ْمُهئْرَبخَأَف « يمْرَق
 و 5 مه 1 2 2 هم قلم اس ق6 3 1 . هَ ع

 لوقي وأ « نآرق انيف لرزْني نأ فّوَحَتك « لّعفت ال هللاو « ال :اولاقف « يرْمأب

 020000 ٠مم 95 2: مارا ل هر 820 ما 01 5 4 هلا

 , كل اَدَباَم عتصاف بهذا نكلو ( اَهَراَع انْيلَع ىقبت ةلاقُم هك هللا لوُسر ايف

 ؟ كلذب تنأ :يل لاقف « يربح هُثربخأف , و هللا لوُسَر تيتأ ىّتح تحّرَخف

 ينإف هللا مكح يف يضُمأف « تاَّرَم ثالث « َكلذب انأ :تلقف « تاَرَم ثالث
 4 - 2 . مسا ا 01

 ءال :تلق :لاق « يدّيب يتّبقر ةحفص ُْتبَرَصضَف :لاق « ةّبقَر قتغأ :لاق « ٌرِباَص
 م

 ملا

 « نيعباَتَتم ِنْيَرهَش مصف :لاق « اهَرْيغ ُكلْمَأاَم « هللا لوُسَراي ّقحلاِب َكَتَعَب يذلاو
0 1 

 َنيَتس معطأف :لاق « ماّيَصلا يف الإ ينَباَصْأاَم ينباصأ لّمو « هللا لوُسَراي :تلق

 « 'ىَّشْحَو انتلْيل اَنْتِب ذقل « هللا لوُسَراَي ّقَحلاِب َكَبَعَب يذلاو :تلق « ًائيكسم
 م 000 ه و 2 .٠ م ل تا

 اهعفديلف هل لقف « قيرز ىنب تاقّدّص بحاص ىلإ بهذا :لاق « ءاّشع انلاَم

 20 7 و م 0 5 م هو سوا م اوما ع 7

 كيلع هرئاسب نيعتسٌنو , انيكسم َنيتس رمت نم اَقْسَو اًهْنم َكْنَع معطأف « كيلإ

 1 2 وكم هامش . هَ هماست 0 2 2

 ءوسو َقيضلا مكَدْنع ْتْدَحَو :تلقف « يموق ىلإ تْعَحَّرْف :لاق ١ كلايع ىلعو

 ١- ناسللا « هل ماعطال اعئاج ناك اذا :نوكسلاب « ىشحو 4985/5 .



 يبرر ل - -- رم راسا ص هضصاس 2

 , ْمُكَقَدَصِ ينَرَمأ دق ٠ ةكربلاو َةَعّسلا هدْنع 5 يلا تَحَوو ع يأرلا
١ 

 :ه(نينس8 ١

 ! اًَهوُحَقَدَف :لاق « يلإ اًَهوُعَفْداَف

 ةملس نب دّمحُمو « يئوكلا ناميلس نب ميحرلا دبعو « "سيردإ نبا هاور

 . " قاحسإ نبا نع « مهريغو
 يبأ نب ميهاربإ انثدح :لاق « ةفوكلاب ةبقع نب دّمحُم نب يلع انربحأو

 « برح نب مالسلا دبع انثدح :لاق « روصنم نب قاحسإ انثدح :لاق « سبَنَعْلا

 , راسي نب ناميلس نع , جّشألا نب ريكُب نع 2ك هللا دبع نب قاحسإ نع

 :يقرّرلا رخص نب ةملس نع

 نباو «محجعملا يف يوغبلاو « (717078) هحيحص ف ةعيزخ نباو ,مال/ع دمحأ هاور - ١

 . هب نوراه نب ديزي نع « 7١7/١ ةمهبملا ءامسألا ضماوغ يف لاوكشب
 نب ناميلس :هلوق هنع يذمرتلا لقنو « هثيدح حصي مل 4 ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا لاقو

 . رخص نب ةملس نم يدنع عمسي مل راسي
 . يدوألا سيردا نب هللا دبع وه -؟

 ةجام نباو « 401/١ ريبكلا للعلا فو « 7١74( ) يذمرتلاو ٠ (؟71) دواد وبأ هاور -”
 2« (0707) يمرادلاو « 155/5 دمحأو 2 3١5/9 دنسملا يف ةبيش يبأ نباو 2« )5١717(

 2 49/19 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف يوغبلاو « داحالا يف مصاع يبأ نباو
 ؟م١١/9 لامكلا بيذهت يف يزملاو « 787/17 ننسلا يف يقهيبلاو « ةفرعملا يف ميعُن وبأو
 . هب قاحسإ نب دّمحُم ىلا مهدانسإب ؛

 الا نئسلا باحصأ هل ىور « ثيدحلا كورتم وهو « ةورف يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ وه -4
 . يئاسنلا



 َكلَذ ُتْرَكَذَف « َرفكُأ نأ َّلْبَق اهيَلَع ُتْمَقَوَف :لاق « هتأَرما نم َرَهاَظ ُهّنأ

 ١ ةّدحاَو ةّرافكب 0 : لَك يبلل

 دّمحُم نع « قاحسإ نب دّمحُم نع « مالسلا دبع انثدحو :قاحسإ لاق

 :ةملَس نع « راسي نب ناميلس نع « ءاطع نب ورمع نب

 . هوحن ؛ كِل يبلا نع

 « ةوْرَف يبأ نب قاحسإ نع « ةزمح نب ىييو « زيزعلا دبع نب ُديِوُس ةاورو

 " مالسلا دبع ثيدح وحن

 . هلثم هدانسإب « ةَوْرَف يأ نب قاحسإ نع « ديز نب دامح ُهاورو

 . ”لصتمو لسرم « ةملس يبأ نع « ريثك يبأ نب ىجي هاورو

 ( راسي نب ناميلس نع « ثراحلا نب ورمع نع « ِبُهَو نبا هاورو

 . ؟لسرم

 نع « نالجع نب دّمحُم نع « بويأ نب ىيي نع « ميرم يبأ نبا هاورو

 . © َرَماَظَت ةملس نأ « بِّيسملا نب ديعس نع « جشألا نب ريكب

 «داحآلا يف مصاع يبأ نباو « "9/4 دمحأو لم دنسملا يف ةبيش يبأ نبا هاور ١-

 . هب برح نب مالسلا دبع نع « ةفرعملا يف ميعُت وبأو « 00/17 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو

 . هب ةزمح نب ىيي ىلا هدانسإب . « 7١17/7 نيطقرادلا هاور -؟

 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « 471/5 فّنصملا يف قازرلا دبعو © )١٠٠١( يذمرتلا هاور -#

 ءامسالا ضماوغ يف لاوكشب نباو 2« 7٠07/١ مكاحلاو 2« 77/ نيطقرادلاو ,«. 07

 . هب نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع ريثك يبأ نب ىي ىلا مهدانسإب « 7١4/١ ةمهبملا

 . هب بهو نب هللا دبع ىلا هدانسإب 2« ١ : 8ص ىقتنملا يف دوراجلا نبا هاور -4

 . هب نالجع نب دّمحُم ىلا هدانسإب عناق نبا هاور -ه



 'ريهز نب ةملس - ؛ ت5 01
*00 

 - 21 ُس مم ص مسا مب ف و . و 00 9

 . رافغ

 . يمّلُسلا فسوي نب دمحأ انثدح :لاق « يروُباسُيَتلا دمحم نب سابع انربخأ

 « ؟يبطاخلا ميهاربإ نب هللا دبع انثدح :لاق « دمحم نب بوقعي انثدح :لاق 5

 نع « ةيدّبَعلا ليحاَرش تنب نينبلا مأ نع « هيبأ نع « رْضّنلا نب ركب يبأ نع

 :لاق « *[يرئمجلا ديعس] نب ذئاع
 ةَمَلَم يخأ نإ « هللا لوُسَراي :رْيَهُز نب ٌريَمُس َلاَقَف ٠ لي ّيبلا ىلع اَندَقَو

 يبا ُهلَقَعَف ٠ ٍماَرَلا ٍرْهشلا يف ُهوُلََقَف « هلوُسَرو هللا ىلإ ًارحاَهُم جرح رم َن
 . * لبإلا نم نيتي لي

 ١- ةباصإلاو « 491//؟ ةباغلا دسأو « ١هه/» ةباحصلا ةفرعم  2145/8وهم١ .

 « ريهز نب ريمُس :باوصلاو « 471/١ ريثالا نبا لاق امك مهو وهو « هدنم نبا لاق اذك -؟
 . هيلع لديام ثيدحلا يف ٍيأيسو

 عمجلا يف لاقيو « 4 ُكآَعَرلَأ َرِدَصُي َقَح »:ىلاعت هللا لاق امك « يعار اهدرفم « ءاعر -#

 . ١510/5/8 ناسللا « نايعّرو « ةاعّر :اضيا

 :هنع يوري « يندملا يبطاحلا ثراحلا نب هللا دبع تدجو امئاو « يوارلا اذه دحأ مل -4

 رضنلا نب ركب وبأ هخيشو « 795/١54 لامكلا بيذهق :رظني « يرهزلا دّمحُم نب بوقعي

 . ةمجرت امهل دحجا مل هوبأو

 :رظني « لَو يبلا ىلع دفو يباحص ديعس نب ذئاعو « أطحخ وهو « يريبحلا دعس :لصالا يف -ه
 . هتأرما نينبلا مأ تناكو :لاقو « 5007/ ةباصإلاو « 55/5 باسنألا

 . هب يرهزلا دّمحُم نب بوقعي ىلا هدانسإب « 7١/١8 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -5



 ١ يرتعلا ميَرَص نب دعس نب ةملس - 5

 . و هللا لوُسَر ىلع ٌدفاولا

 انثدح :لاق « ةبعشب فرعي « يسيباركلا دمحم نب نسحلا انئدح :لاق « ورمع

 « بيسملا نب صفح هيبأ نع « صفح نب ةملس ئثدح :لاق « مكرص نب

 :مترص نب دعس نب ةملس نع « ةملس نب سيق نع « سيق نب نانس نع
 0 7 م هم هام ع 020 200 راسا مكس ردع

 هيلع اونذآتساف 3 هدلوو هتيب لهأ نم ةعامجو وه مكي ىبلا ىلإ دفو هنأ

 معن , خب خب خب :لاقف « َةَرََع ُدَفَو اذه :ليق ؟ ءَآلُوَه ْنَم :لاقف « اولَخَدَف

 يا هه دقن

 . " َنوُروُصَنَم ٌمهيلع ّيغْبَم « ةّرتع ّيحلا

 . كورتم وهو يرهزلا دَّمحُم نب بوقعي هيف :لاقو « 7١1/5 دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا هركذو

 ةباصإلاو « 478/5 ةباغلا دسأو « 544/7 باعيتسالاو « ١86/8 ةباحصلا ةفرعم ١-

 .1١/؟

 ديعسس نسب دّمحُم نب نسحلا نع ةفيلخ يبأ نع « 51/7 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -؟
 ٠ . هب يسيباركلا

 يرابلا حتف يف رجح نبا لاقو . مهفرعأ مل نم هيف 01/٠١: دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا لاقو

 . ليهاجم هدانسا يف :: 5



 ١ 0 َّ هم م م 2 0 0
 نع « يراخبلا ةجنخ نب ورمع نع « ةورف نب ديمح نب دمحم هاور

 . هنع ؟نوراه وبأ انثدح :لاق « ورمع يبأ نب دمحم هانربخأ

 " ياَدْمْهلا ةملس يبأ نب ةملس - تا/

 . ةباحّصلا يف ٌركذ ُهَل « يدنكلا :لاقُيو

 انثدح :لاق « سنوي نب دَّمحُم نب دّمحُمو « ىيي نب نمحرلا دبع انربخأ
 نب ىجب انثدح :لاق « حلاص نب نمحرلا دبع انثدح :لاق « دهف نب ميهاربإ

 نع « هيبأ نع « يبأ انثدح :لاق : يناَدْمْلا ةملَس نب ورمع نب ىيي نب ورمع

 لن
 :ةهدحجج

 :٠ « ُدْعَب ام « ؟كلاّم نب سيق ىلإ بتك ٌعِقي هللا لوُسَر نأ مى رعد هم ل روم

 "١مالّس نب ةملس -

 يراخُبلا ميهاربإ وبأ ةجنخ نب هللا دبع تدجو امنإو « هدجا ملو « ةباحصلا ةفرعم يف اذك ١-
 . 178/١ بابلألا ةهزن يف رجح نبا هركذ «

 : اظفاح ناكو « 599 ةنس يفوت « يراخُبلا « هيوذاش :لاقيو « ناذاش نب لهس وه -؟

 . ١80/8 ةباصإلاو « 49./؟ ةباغلا دسأو « ١881/7 ةباحصلا ةفرعم -8
 2574/9 لامكالا ةلمكت :رظني « دهاشملا لو يبلا عم دهش « يراصنألا ةمرص وبأ وه -4

 . ه.0/ه ةباصإلاو

 . هب حلاص نب نمحرلا دبع نع « 7١4/7 دنسملا يف ىلعي وبأ هاور -ه

 « فيعض وهو « ةملس نب ىيي نب ورمع هيف 84/٠: دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاقو

 ةباصإلاو 2 1758و ء« 1 ةباغلا دسأو 3 ١؟هوو 23 65/» ةباحصلا ةفرعم -5

 ىلع ١ .



 . ١ 4 ءِِلوُسَرَو هَلأب أونا أَوُمماَء َنيِذْلآ اهي ) :تَلَرَن هباحصأ يفو هيف

 "[دابعإ نب مساق انثدح :لاق « ثراحلا نب دّمحُم نب هللا دبع انربخأ

 نب دّمحُم انثدح :لاق « يذمْرَّتلا دّمحُم نب حلاص انثدح :لاق « يذذمْرَتل

 و 04 0 هع 20

 . ؟ 4 فِلوُسَرَو هللاب أوما أونماَء َنيِذل

 *  يعّجشألا ديّبع نب ملاس -48 1

 . ةفركلا لهأ يق ُهداَدع « * ةفّصلا لهأ نم

 ١- :ةيآلا «ءاسنلا ةروس ١5 .

 مامإلا خيش دّمحُم نب مساقو « هتبثأ ام باوصلاو «أطخ وهو « دَّمحُم :لصألا يف -؟

 ا . (4995) طسوالا مجعملا :رظني « ياربطلا
 لسلسم دانسا اذهو « ناذاب وه حلاص وبأو « يبلكلا وه بئاسلا نب دّمحُمو « يدسلا وه -»

 . نيكورتملاو ءافعضلاب

 . هدنم نبال هازعو « 55/9 لامكألا ةلمكت يف ةطقن نبا هركذ -4

 . هريسفت يف يبلعثلل هبسنو « 7١7/7 روثنملا ردلا يف يطويسلا هركذو .

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « +/١45 يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو « ١١/7 يناثملاو داحآلا -ه

 ع 81/9 ةباغلا دسأو « 55/9 باعيتسإلاو « ١175/7 ةباحصلا ةفرعمو « ١/589

 . ٠١/9 ةباصإلاو

 اهيلإ يوأي « يوبنلا دجسملا رخؤم يف تناك ةّلظ - ءافلا ديدشتو داصلا مضب -- ةفصلا -5

 مويلا اهعقوم ددحيو « ليواقألا رهشأ ىلع ةفصلا لهأ بسني اهيالو « ءابرغلاو نيكاسملا

 ٠١لا



 . ةطفّرع نب دلاخو ١ فاسي نب لالهو « طيرّش نب طيّبت :هنع ىور

 دمحأ انثدح :الاق « بوقعي نب دّمحمو دايز نب دمحم نب دمحأ انربخأ

 :لاق - ةفّصلا لْهَأ نم ناكو - ديبع نب ملاس نع 2 طيّب

 عمسأ ال هللاو :لاقف 34 هطِرتْخُم هفيسب رَمَع َماق ل هللا لوسر يفوت امل ًَ 7 ةااسق و١١ هال مضل يسع م02 كلوا ط # عل مي 3
2 

8 
1 

 . يقيس كرت الإ تام و هللا لور نإ : :لوقي ادَح

 تبَهَذف  هٌعذلف لي هللا لوُسَر بحاّص ىلإ ْبَهْذإ 06 :ملاس لاق

 ١إ :تلقف ٠ يقوت هللا َلوُسَر َلَعَل :لاقف « يكبأ ْتْنَهْحْأ , ركب ابأ ُتْدَحَوَف

 7 « يدي َدَحَأف . يس اقر إو را انحأ عش 9 ذوقي رش
 « هيلع بكف و هللا َلوُسَر ىّنَأ ىّنح ( يِشَْي

 ملهم ككإ 9:أرق مك ٠ فتي ةذجَي لح رطكو هدي ُهَسسَو اي هللا لوس
 ف >> م

 - . ' « نوتيم

6... 

١ 

2 

 هو بيصي ههجو داك ىَّنح

 اوُملَعَف :لاق ٠ مَعَ :لاق ؟ هللا َلوُسَر يفوت « هللا َلوُسَر بحاَّصاَي :اوُلاقف
 . لاق امك هنأ

 يف ينعي , و هللا لوُسَر مَع نب « مكبحاص مكئوذ :ركب وبأ لاق مث

 . ُهَرْمَأ نولي « هلسغ

 نسم لخادلا نيمي ىلع ةدوجوملا تاوغألا ةكد نأ لاق نم مهو دقو ( ةّيرُبكملا فلخ امكأب

 لَ ىفطصملا راد رابخأب ءافولا ءافقو :رظني « ةفصلا عضوم يف تينب ليربج باب

 . 44ص فيرشلا يوبنلا دجسملا لوح ةباحصلا تويبو « 451/7 يدوهمسلل
 ١- طيسولا مجعملا :رظني « هدمغ نم هلتسا يأ ١/771 .

 . ”. :ةيآلا « رمزلا ةروس ا



 َنوُرَواََتَي َكِلَذَك ْمُه انيق « َنوُرَواَشََي َنوُرِحاَهَملا َعَمَتحاَف « َجَرخ من
 لاقف « ًابيصت رْمألا نم مه َنإف « راّصنألا نم انناَوخإ ىلإ اب اوقلَّطلا :اوّلاق ذإ ٠

 يف ناَفيَس :باّطخلا نب ُرَمُع َلاقف « َّلُحَر ْمُكْنمو ْلُحَر ام :ٍراّصْنألا نم َلُخَر
 ُهَل يذلا اذه ْنَم :لاقو « ركب يبأ ديب دخأو , ناَحلصَيال ًاذإ ( دحاو دّمغ

 سر# هال 2 20

 نم «٠ 4« ِيِبِححَصِل ٌلوَقَي ْذِإ » ؟ اّمُه ْنَم 3 «ِراَقْلا ىف امه ذإ ١ :ثالثلا هذه

 « ركب يبأ َدَي ٌرَمُع طّسَبف ؟ وُه ْنَم « ' 4 اَنَعَم هللا ىرإ ْنَرَْخ ال ) ؟ ُهَبحاص
 ع

 . ' اهلّمْجأو عيب نَسْحَأ ُساّنلا ُهَعَياَبَف « ُهوُعياَب :لاقف

 دبع نب ديّمُح نع "[ًاعيمج] « ةبيتقو « ىيَرْخلا نع « ٌدَدَّسُم ُهاورو

 نع 2 فاّسي نب لاله نع ©« روصنم نع « *يزاّرلا رفعج وبأ هاورو

 :لاق « يعجشألا ديبع نب ملاس

 . مُكْيَلَع مالّسسلا :لاقف « َّلُجَر َسَطَعف ُهَعَم انك

 ١- :ةيآلا « ةبوتلا ةروس 4٠

 يوغبلاو « ١0ص طساو خيرات يف لشحب لهس نب ملسأو ( داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور -؟

 هب طيبن نب ةملس ىلا مهدانسإب « 50/1 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو ( مجعملا يق .

 #»- نمح لا دبع نب ديمح دعب ةملكلا هذه تءاحجب ١ نأ ةملكلا هذه نم دوصقملا ناف 'أطح وهو

 نمحرلا دبع نب ديمح نع اعيمج هايور ةبيتقو ييرخلا .

  -4ةحجام نبا اهاور « ييرخلا دواد نب هللا دبع ةياور )١575( « لئامشلا يف يذمرتلاو

 )85 2 )5955ص داقتعالا باتك يف يقهيبلاو 2( (56”3) ديمح نب دبعو ” .

 ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا اهاور « ديعس نب ةبيتق ةياورو 96/5" .

 . درفملا بدألا يف يراخُبلاو ةعبرألا هل ىور « يزارلا ناهام نب ىسيع وه -ه
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 2 . و
 :لاق « مهنم رخآ لحجر نع « لاله نع « روصنم نع « يروثلا ةاورو - 11 0

 7 ١

 نع « يئاكببلا ُدايزو « ٌريرحو « ءاقروو « ليئارسإو « نابيش هاورو علا ربل ناكل 0 00

 . " فاّنسي نب لاله نع « روصنم
 نع « مهم لحَر نع « لاله نع « روصنم نع « ةناَوَع وبأ هاورو

 . " هلثم ركذ « ديبع نب ملاس

 هللا دبع ابأ نكي « لقْعُم نبا :ليقو « ةعيبر نب ديبع نبا وهو

 مكاحلاو « مجعملا يف يوغبلاو « (5؟9) ةليللاو مويلا لمع يف يئاسنلاو «5 دمحأ هاور - ١

 . هب يروثلا نايفس ىلا مهدانسإب ؛« 4

 . مجعملا يف عناق نباو ء مصاع يبأ نبا اهاور « ءاقرو ةياور -؟

 . مجعملا يف يوغبلا اهاور « يئاكبلا دايز ةياورو
 عماجلا دنسملاو « 47/0 ةرهملا فاحتإ :اضيأ رظنيو « مجعملا يف يرغبلا :قرطلا هذه عيمج ركذو

 . ةدمتعملا بتكلا ىلا ةبوسنم امهيف تاياورلا هذه عيمج تءاج دقف 5-5

 هللا دبع نب حاضولا ةناوع يبأ ىلا هدانسإب « 57/17 ريبكلا مجعملا يف ياربطلا هاور -
 . هب يركشيلا

 . هب روصنم نع نايفس ىلا هدانسإب « مجعملا يف يرغبلا هاورو
 عناق نبال ةباحصلا مجعمو ؛ ١ ؛9/ يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو « 759/١ يناثملاو داحآلا -4

 ع" .د//؟ ةباغلا دسأو « 5719/9 باعيتسالاو ١751/8 ةباحصلا ةفرعمو « ١
 ةباصإلاو ١7/7 .

 درا



0 

 يرح اهم « « لك يبلا لبق ةنيدملا مدقو « هب َفرُعف ع١ ةفيذُح وبأ ُهاَنْب

 . ةرشع يّننُد ةنس « ركب يبأ ةقالخ يف « ةّماَميلا موي لتق « يِرْدَب

 دبع و « لْفعُم نب هللا دبع و «ورمع نباو « سيق نب تباث :هنع ىور

 . دادش نب هللا

 مهيف ٌركذف ٠ ةَعرَأ نم نآرقلا اًوِرْقَ رقتسا :لَو ّيبلا هل لاق يذلا وهو

 ظ ." ًاملاَس

 دمحأ انثدح :الاق « بوقعي نب دّمحُمو دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 قاحسإ نبا نع « سنوي انثدح :لاق « رابحلا دبع نب

 دبع نب سْمش دْبَع ينَب ْنم لي هللا لوُسَر َعَم ًارذَب َدِهَش ْنَم ةيملست يف
 " ُهآلْوُم ملاسو « ةعيبَر نب ةبتع نب ةفيذُح وبأ :فاّتم

 ىجي انثدح :لاق « بويأ نب ىيي انثدح :لاق ( رفعج نب هللا دبع انربخأ

 ,أ يربخأ :لاق « باهش نبا نع « ليقُع نع « ثلا انثدح :لاق « ريكُب نب
 أ « هتربخأ ةملس يبأ تنب بنيز ُهّمَأ نأ « ةعّمر نب هللا دبع نب ةديبع

 :تلاق ةّمَلَس

 ىلا نيقباسلا نم ناك ( يمشُبَعلا يشرقلا سمش دبع نب ةعيبر نب ةبتع نب ةفيذح وبأ وه ١-

 « دهاشملا ديو ينلا عم دهشو « نيتلبقلا ىلا ىلصو « نيترجملا رجاهو « مالسإلا

 9//8.1 ةباصإلا :رظني « اضيأ ةماميلا موي دهشتساو

 نب هللا دبع ثيدح نم 217/7 دمحأو 2 (5474) ملسمو « (754/) يراخُبلا هاور -؟

 . صاعلا نب ورمع

 . 575/7 ماشه نبا ةريس -#
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 َنلَقو « ةعاضّرلا كلتب ّدَحَأ َنِهْيَلَع لْعْدَي نأ هلع ّيبلا جاَوزَأ ٌرئاَس ىَبَأ

 يبأ ىلوم ملاّسل هي هللا َلوُسَر اهّصّخَر ةّصْنعُر الإ اذه ىَرُبأَم ع هللاو :ةَشئاَعل

 مما عم ةعكل لغو عوس
 . ةّملَس مَآ اهمأ نع « ةملس مأ تنب هتور

 , مساقلا نع « ةكيلم يبأ نبا نع , ٍجيَرُج نبا نع ثيدحلا اذه يوُرو

 :ةشئاع نع

0 

 نع « ةقثلا نع ؛ هلق ني لمملا نع « ىسيطارقلا ةقدص وبأ انثدح :لاق

 :ةفيذح يبأ ىلوم ملاس نع (ءاطع

 نم مُهَعَمو « ةّماّيقلا موي يِتمُأ نم م َلاَجِر يتأَ :لاق هلي هللا َلوُسَر نأ

 :ملاس لاق ؛ ءاَبه هللا اهّلَعَح ْمُهَنَءاَح اذإف ع" ةّماّهت لابجك تانّسحلا
 2 سا # و 0 6 هاا ماع مال 020 0 5

 اي لاقف ؟ مهنم نوكأ نأ تيشّح دقف مهفص « هللا لوُسَراَي ملو « َتنأ يبأب

 ء5917/5 دمحأو )١9141(« ةجام نباو « ٠١5/5 يئاسنلاو « )١454( ملسم هاور ١-

 . هب يرهزلا ىلا مهدانسإب
 قازرلا دبع ىلا مهدانسإب « 7٠١١/5 دمحأو « ٠١8/5 يئاسنلاو « )١451( ملسم هاور -1

 . هب جيرحج نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع نع
 ءرمحألا رحبلا نيبو « تاوّرَّسلا لابج نيب ةدتمملا ىراحصلا يه - ةروسكم ءاتب -- ةماهق -

 يراخُبلا حيحص يف ةدراولا ةنكمألا مجعم :رظني « نميلا يف اًمخَلا ىلا ندرالا يف ةبقعلا نم

 . /"ص ةريسلاو ةنسلا يف ةريثألا ملاعملاو « ١١5 ص

 الاه



 عاش 6 مالا مهر م ا موهقعر د ا < عر 0227 7

 اذإ هنأ ريغ « ِلْيللا نم اظَح َنوذُحَأَيَو نوُموُصَيو َنولَصَي اوُناك دق :ملاّس

 ١ ءاَبَه ْمُهلاَمْعَأ لَعَج كلذلف ٠ ُهَكَهَتلا ماَرخلا نم ءيش ْمِهدَحَأل فرششأ

 " يوَدَعلا ةلمرَح نب ملاس -0ذ ظ

 داس اخ ريا هع 2000 220 ُِس و

 لو هللا لوسَر ىلع دفَو « يوَدَعلا "سيئ نب هللا دبع نب ريَهُز نبا وهو

 « يرهؤَجلا ثّيللا نب دّمحُم انثدح :لاق « لضفلا نب ُمْلَس ةبيتق وبأ انربخأ

 نب ةبتع نب زيزعلا دبع نب ناميلس انثدح :لاق 4 اضفلا نب دمحأ انثدح :لاق

 :هريخأ هابأ نأ « يبأ يثدح :لاق « ةلمرح نب ملاس

 ٌمالغ وهو « ةكربلاب ُهل اَعَدف هلي هللا لوُسَر ىلع َدَقَو ةلَمْرَح نب ملاس نأ
 - م2 1 نإ * 7 2 77 م

 . هءوضَو لضفب ٌرهطَتو « لَو هللا لوُسَر هيلع ؛تّمَسف 2

 فيعض هدانساو « هب حابر يبأ نب ءاطع ىلا هدانسإب « ١71/١ ةيلحلا يف ميَعُن وبأ هاور ١-

 . ١1/7 ةباصإلا يف رجح نبا لاق امك « هتاور فعضو « عاطقنالل

 « 175/١ دنسملا يف نايورلاو « (45740) ةجام نبا هاور « نابوث ثيدح نم دهاش هلو

 نييماشلا دنسم فو « 5947/١ ريغصلا مجعملا يفو « 45/5 طسوألا مجعملا يف يناربطلاو

 . حيحص هدانساو 4١8/١٠ «٠ لامكلا بيذت يف يزملاو « ١"

 2.9/5 ةباغلا دسأو ءد+4/م ةباحصلا ةفرعمو « ١61/7 يوَعّبلل ةباحصلا مجعم -؟

 . 8/7 ةباصإلاو

 رشح :هناب الوكام نبا هطبضو « ميعُن يباو ُهَدْنَم نبا يباتك يف ءاج اذكه هناب .ريثالا نبا ركذ -»#

 . ةمجعملا نيشلابو « ةحوتفملا ةلمهملا ءاحلاب «

 . */١١7 راونألا راح عمجم « ةكربلا هل اعد يأ -4



 . ' اذهب زيزعلا دبع نب ناميلس نع « ميظعلا دبع نب سابع هاور

 " ماّجحلا ملاس يبأ نب ملاس -5 0

 ع 0

 . ناس دنه يبأ مسا :ليقو « دنه وبأ ُهَتيْنك نأ :لاقُيو

 . "فاّكجللا وبا :هنع ىور

 ةريغملا نب دّمحُم انثدح :لاق « نادّمْللا نمحرلا دبع نب ىسوم انربخأ

 انثدح :لاق « ٍبيّهّص نب فسوي نع « ينَّرعلا مكحلا نب مساقلا انثدح :لاق «

 :لاق «ملاس نع « فاّححلا وبأ

 ع ُهُيرَش هللا لوُسَر نم ةجحملا ُتْبَلَو اًمَلَف « و هللا َلوُسَر ْتْمَجَح

 هلك َمدلا نأ َتْملَع اَمأ «ملاَّساَي َكَحْبَو :لاق « ُُيِرَش « هللا لوسراي :تلقف

 . ؟ ْدعَتال « ماَرَح

 ءةفرعملا يف ميَعُت وبأو « 7/١/1 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف يوغبلا هاور ١-

 . هب يرينعلا ساّبعلا ىلا مهدانسإب

 . مهفرعأ مل ةعامج هيف ١: 55/9 عمجملا يف يمثيهلا لاقو

 ةباصإلاو ,« 3.9/8 ةباغلا دسأو « 059/7 باعيتسإلاو « /١751 ةباحصلا ةفرعم -!

 0 ٠

 ننسلا باحصأ هل ىور « نيعباتلا عابتأ نم « ةقث وهو ١ يفوكلا فوع يبأ نب دواد وه -»

 . دواد يبأ ىوس

 فيعض هدانسا ثيدحلاو « هب نمحرلا دبع نب ىسوم ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأ هاور -4

 ا . عاطقنالل

 . هدنم نبال هازعو « ةباصإلا يف رجح نبا هركذو

 . كورتم هدانساو « 09/7 نيحورجملا يف َناّبح نبا هاور « ساّبع نبا ثيدح نم دهاش هلو
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 فيفع نع « امهريغو دقاو نب ديعسو « عاجش نب دّمحُم نب ٌرضخلا هاور

 . بيهص نب فسوي نع « ملاس نب 0 ١

 . هنفدو هلو بلا ةاقو َدِهَش « يصّمخلا داّدش وبأ

 :لاق « دّمحُم نب حلاص انثدح :لاق « يراخُبلا يرّسسلا نب لهس انربخأ

 « حلاص نب ةيواعم نع « ىسيع نب نْعَم انئدح :لاق « راّمْسسم نب حلاص انثدح

 :داَّدّش يبأ نع

 . ” هنفَدو كلي ّىبلا َةاَفَو َدِهَش ُهّنأ

 © ةصباو نب ملاس -4 0

 ا . لوهجب

 . ورمع نب ليضفلا :هنع ىور

 ١- يلع دنسم ف يئاسنلا هل ىور « قودص وهو « يلصوملا ورمع وبأ وه .

  -19ةباحصلا ةفرعم ١١50/7 « 2ةباصإلاو 2709/9 ةباغلا دسأو ؛«. باعيتسإلاو

. 7 

 #- هب ىسيع نب نعم قيرط نم « ةباصإلا يف امك « كلا يف مكاحلا دمحأ وبأ هاور .

 هدنم نبا هب نيعيو « نيرخأتملا ضعب هركذ :لاق مث « ةفرعملا يف ميعُن وبأ هاورو .

  -4يوَعَبلل ةباحصلا مجعم ١57/7 « 2ةباحصلا ةفرعمو ١5/8 « ع 911/9 ةباغلا دسأو

 ةباصإلاو 7/١١ .
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 ىئثدح :؛لاق « ةأطرأ نب جاجحلا نع « ديبع نب رّشّبم انثدح :لاق « ةيقب انثدح ع ع 2 00 8 4 86
 عءاو
 :لاق ء ةصباو نب ملاس نع « ورمع نب ليضفلا

 ىو. 02 . مرا 3 400 0 ا 2 2 7 7

 . ١ لعتألا عابسلا هذه رش نإ الأ :لوقي و هللا لوسَر تعمّس

 2 0 0 03 ا 4 1 4 و

 ءرّشبم نع « ديزي نب حيرش '[هيبأ|و « ةيقب نع « حيرش نب ةَويَح اور
 . هوحن

 0 021 4ك : 0 2

7 ” 4 

 نع « ةصباو نع «ملاس نع 2 ورمع نب ليضفلا نع « جاجحلا نع «© ديبع

 . " اذه هلك ىلا

 ءةفرعملا يف ميَعُب وبأو « 7417/5 لماكلا يف يدع نباو « مجعملا .يف يوغبلا هاور ١-

 . هب ديلولا نب ةيقب ىلا مهدانسإب

 . ثيدحلا اذه ريغ دانسإلا اذهي ملعأ الو « ادج فيعض رشبم :يوغبلا لاقو

 :لاقو « يربطلاو « نايفس نب نسحلاو « هيوهار نب قاحسإ ىلا ةباصإلا يف رجح نبا هازعو
 . ادج فيعض دانسا اذهو

 ناسللا :رظني « لعثالا بائذلا ثبخأ :لاقيو « ضعب ىلع اهضعب نانسالا بكارت وه :لعئالاو

 . ١/84

 . رهاظ أطخ وهو « هنبا :لصألا يف -؟

 . هب رشبم نع ديلولا نب ةيقب قيرط نم « ١85/7 مجعملا يف عناق نبا هاور -"
 هنأو « فيحصت هيف عقو دق لوألا دانسإلا نا ىلع لدي دانسإلا اذهو :ةباصإلا يف رجح نبا لاقو

 . دبعم نبا وهو « ةصباو نع ملاس نع

7216 



 اريمُع نبملاس -458 0

 . ليِنتلا يف ٌركذ ُهل « فوع نب ورمع نب نم

 ( جيَرَج نبا نع « نمحرلا دبع نب ىسوم نع « ديعس نب ئغلا دبع هاور

 ظ :لاق « سابع نبا نع « ءاطع نع
 ّنِم ضف ْمُهتْمعأَو اوُلوَت » : هباَحْصأو ٍريَمْع نب ملاس يف ةيآلا هذه ْتَلَرَ

 . ' « عدلا

 رمع نب مصاع نع « قاحسإ نبا نع « هيبأ نع « ريرح نب بهو هاورو

 "يراصنألا يمّلّتملا ةبلعث نب ثراحلا نب ميَّلُس -5

 ةباصإلاو ةباغلا دسأو ( ه7//71 باعيتسإلاو 21١/7 ةباحصلا ةفرعم ١-

/30. 

 . 917 :ةيآلا « ةبوتلا ةروس -9

 دبع نب ىسوم نع ديعس نب نغلا دبع قيرط نم « ةفرعملا يفو « 777/١ ةيلحلا يف ميَعُت وبأ هاور

 . هب نمحرلا

 وبأو « هريسفت يف ديعس نب غلا دبع هجرخأ :لاقو © 774/4 روثنملا ردلا يف يطويسلا هركذو

 ( 845/9 باعيتسإلاو «1751/ ةباحصلا ةفرعمو « 178/7 يوُكَبلل ةباحصلا مجعم -#

 . 8//١517 ةباصإلاو « 447/7 ةباغلا دسأو

 نب رانيد نب نم ثراحلا نب ميلس نيبو « بوسنم ريغ يراصنألا ميلّس نيب ُهَدْنَم نبا طلخ دقو

 . طلغلاب هسفن ىلع ىضق هَدْنَم نبا نا :ريثالا نبا لاق « دحأ موي لتق يذلا وهو « راجنلا

 . رجح نبا لاق اذكو ىلا 1
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 . دّحأب لتقو «ًارذَب َدهَش

 . هنم ٌعاّمَس هل حصْيالو « 'ةعاَفر نب ْناَعُم :هنع ىور

 انثدح :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انربخأ :لاق « برقعي نب دمحم انريخأ

 :لاق « قاحسإ نبا نع « سنوي
 دوُعسُم يني نم من « راّجتلا نب , رائيد ين نم لو هللا لوُسَر عم ًارْدَب َدهَش

 . ' ةبلعت نب ثراحلا نب ؛ ميلس : لهشألا دبع نب

 يبي نم نيملئسملا نم دّحأ موي لق نيف َركُدو :قاحسإ نب دّمحُت لاق

 ” راَخلا نب ُميَلُم :راّجَتلا

 دمحم متاح وبأ انثدح :لاق « ميهاربإ نب دّمحُم نب دمحأ ورمع وبأ انربخأ

 « بيَهُو انثدح :لاق « ليعامسإ نب ىسوم ةّمّلس وبأ انثدح :لاق « سيردإ نب
 ٍلَحَر « ميس نع « يراصنألا ةعافر نب ناَعُم نع ١ ىجي نب ورمع انثدح :لاق

 .ةملس يب نم
 نأ اّمِإو « َكمْوَق ىلع ففَحُ ْفْقَحُي نأ اّمِإ لح يب دات لق 6 زنا ا

 :ناَعُم نع « ىيي نب ورمع نع « لالب نب ناميلس نع « بْهَو نبا ةاور

 . 47١/4 ليدعتلاو حرجلا :رظني « نيعباتلا نم عابتأ نم ةقث وهو « يملسلا وه -

 . 305/7 ماشه نبا ةريس -1؟

 . 7/9/9 ماشه نبا ةريس

 . هب يكذوُبَتلا ةملس يبأ ىلا هدانسإب « مجعملا يف يوغبلا هاور -

 هنأل « ةملس ئب نم يذلا لجرلا كردي مل ةعافر نب ناعم :717/7 دئاوزلا عمجم يف يمئيملا لاقو

 . يعبات ناعمو 2 دحأب دهشتسا
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 . لّسْرَم « ذاَعَم فلَح ىلَص اميلس نأ

 انثدح :لاق « ناميلس نب عيبّرلا انثدح :لاق « برقعي نب دمحم هانربخأ

 1 :٠ هام

 . اذ بهو نبا

 "ةديدَح نب ورْمَع نب ميَلُس - 417 0

 ع م ع

 . دحأب لتقو ( اردَب ده « يراصنألا منغ نب داو نب نم

 ناذاش ميهاربإ نب قاحسإ انثدح :لاق «٠ صفح نب رمع نب دّمحُم انربخأ

 :قاحسإ نب دّمحُم نع « يبأ ئثدح :لاق « ريرج نب بْهَو انثدح :لاق «

 نب ورمع نب ميّلُسو :ةبقعلاب لو هللا لوسر اوُعَياَب نيذلا نيعّبسلا ةيمّسسُت يف

 . ” ارْدَب َدهَش « ةملس نب بعك نب مْنَغ نب داوُس نب ورمع نب ًةديدَح

 انثدح :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « بوقعي نب دمحم انربخأ

 ظ :قاحسإ نبا نع ع سُنوُي
 مس :ةديدح ين نم م « ملَغ نب داوم يبي نم ارث ده نم ةيملست يف

 كك مسا ها رع 34 4

 . ؟ دحأ موي دهشتسا ( هديدح نب ورمع نب

 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « 5١ راثآلا ناعم حرش يف يواحطلاو « 74/0 دمحأ هاور ١-

 . هب لالب نب ناميلس ىلا مهدانسإب «

 2« 4ه.مو 2 440/9 ةباغلا دسأو « 5140/9 باعيتسإلاو 2 ١١55/8 ةباحصلا ةفرعم -؟

 . ١59/17 ةباصإلاو

 . 7/1/9 ماشه نبا ةريس -»#

 . 8١/5 ماشه نبا ةريس -4
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 ١ 1 ١ رباج نب ميلُس - 1

 . ميحلا باب يف مّدقت ٠ « ميلم نب رباج وأ

 ميهاربإ نب يلع انثدح :لاق « دادغبب يّرَّرلا ورمع نب دّمحُم انربخأ

 :لاق ع "صاّصخلا دايز انثدح :لاق « نوراه نب ديزي انثدح :لاق ١ يطساولا

 :رباج نب ميس لاق :لاق ( نيريس نب دّمحُم انثدح

 ” يطق رطق ٌراَزِإ ّيلَعو « يمْوَق نم طْمَر َعَم لو هللا لوُسَر ىلإ ُتْدَفَو

 . * اهب دئرُم ٌةدرُيو « ّيِمَدَق ىلع هيشاَوَح

 _ * يملا ديعس نب ميل 5 ظ
 . لو يبلا ُهاّمّس ؛ يقل هيبألو هل

 ١- يوَعَبْلل ةباحصلا مجعمو « 791/7 يناثملاو داحآلا ١7/7 « ةباحصلا ةفرعمو 2314/9

 . #//١51 ةباصإلاو 2« 444/5 ةباغلا دسأو « 545/7 باعيتسإلاو

 ةءارقلا ءزج ف يراخُبلا هل ىور « ثيدحلا فيعض وهو « صاصملا دايز يبأ نب دايز وه -9

 مامإلا فلخ

 هذه اوبسن مهبسحأو :روظنم نبا لاق « رطق نم بلحت « ةرمح هيف دوربلا عاونا نم عون يه -
 ناسل « يرَّطق :لصألاو « يرطق اولاقو « ةبسنلل فاقلا اورسكو اوففخف اهيلإ بايثلا

 ْ . 5559/8 برعلا

 نسب ديزي ىلا امهدانسإب « دسألا يف ريثألا نباو « 47/17 ىربكلا تاقبطلا يف دعس نبا هاور -4

 . هب نوراه

 . »//١1 ةباصإلاو « 447/؟ ةباغلا دسأو « ١754/7 ةباحصلا ةفرعم -ه م
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 بيبح يبأ نع ع "ناوكذ نبا نع « ١يلمَرلا دواد نب دّمحُم :هثيدح ىور

 :لوقي يبأ تعم :لاق « ٍمَشُح ْنِم ٍلُخَر « ديعس نب ميّلُس نب ةّيَطَع

 . 5 هللا لوُسَر ىلع يأ َعَم تدق
 هللا دبع نب دّمحُم انثدح :لاق « يرْصَنلا هللا دبع نب دمحأ هانربخأ

 . اذهب دواد نب دّمحُم انثدح :لاق « يصّمحلا يئاطلا

 0 ” يثيّللا ةميكأ نب ميَلُس -

 . لوهجب
 انثدح :لاق « بيبح يبأ نب بيبح انثدح :لاق « يرّسلا نب لهس انربخا

 نب قاحسإ نب دّمحُم نع « ؟ميهاربإ نب رمع انثدح :لاق « بعصم نب دمحأ

 :لاق ؛ هّذَج نع « هيبأ نع « ةميكأ نب ميلُس

 نأ ٌعيطتْسأالو « ثيدحلا َكْنم ُعَمْسَأ يْنِإ هللا َلوُسَراَي :تلق
 39 02 8-1 28 1 هر 0 عيوش ًَء م6

 ك0 اوُمرَحُت وأ « اماَرَح اولحُت مل اذإ :لاق « افرح صقنأ وأ افرَح ٌديِزأ ( عّمس

 اذهف :يبهذلا نع القن لاق مث « اثيدح هل ركذو « 0 نازيملا ناسل يف رجح نبا هركذ ١-

 . لهاجلا اذه عضو نم

 نب نسحلا كانهو « ةتسلا ةاور نم « ةقث وهو ملعملا ناوكذ نب نيسح كانهف « هفرعأ مل -7

 « يئاسنتلا الا نتنسلا باح صأو يراخُبلا هل ىور « ثيدحلا فيعض وهو « ناوكذ

 . ةرصبلا نم امهو « ةدحاو ةقبط نم امهالكو

 . د ةباصإلاو « 44/5 ةباغلا دسأو « //١5 ةباحصلا ةفرعم -

 « ثيبخع باذك :يئطقرادلا لاق « مهالوم يمشاحلا يدركلا دلاخ نب ميهاربإ نب رمع وه -4

 . 7580/4 نازيملا ناسل :رظني « ةقث ريغ :يدادُْعَبلا بيطخلا لاقو
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 مس 22# و رمد 2: 5-9

 . ١ َسأَب الف ىتعمل ١ متبصاف الالح

 . بعصم نب دمحأ نع 2 دبعم نب ناميلس هاور

 نب ميلس نب هللا دبع نب بوقعي نع « يناربطلا ةملس نب ديلولا هاورو
 . 6 ع < هالك

 " هوحن ركذ مث «( هدج نع « هيبأ نع «( ةميكأ

 "يرذغعلا ثيَرُخ وبأ ميَلُس -0

 . ةنيدملا لهأ يف هداَدع

 ( ليلخلا نب دمحأ انثدح :لاق « دادغبب يَّزَّرلا ورمع نب دّمحُم انربخأ

 يبأ نع « نوميم نب ىجي انثدح :لاق « يدقاولا رمع نب دّمحُم انثدح :لاق

 :لاق « هيبأ نع « يرذغلا ميلس نب ثيرح نع 2« يولُبلا دعس

 هم تم م 0000 8 ساس ميشك هه مما د ىلا يك 0 ع ا
 نم :لاق ؟ دلولاو دلاولا نيب ( يبسلا نيب قرف نمع ٌهْو هللا لوسر تلأس

 ؛ ةّماّيقلا َموي ةّبحألا َنييو َُنْيَي هللا قر ْمُهنَْب قر

 ١- هدنم نبال هازعو ( ةباصإلا يف رجح نبا هركذ .

 . ركاسع نباو « يذمرتلا ميكحلل هبسنو « 750/٠١ لامعلا رتك يف يدنهلا يقتملا هركذو

 . هب ةملس نب ديلولا ىلا هدانسإب © ١١17/1 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -؟

 . هابأ الو بوقعي ركذ نم رأ مل 1514/١: عمجملا يف يمئيهلا لاقو

 ةباصإلاو « 45/95 ةباغلا دسأو «( 549/9 باعيتسإلاو 2« ١559/8 ةباحصلا ةفرعم -#

 ال

 . هب يدقاولا ىلا هدانسإب « 58/* ننسلا يف ئطقرادلا هاور -4

 . يدقاولاب هفعضو « ئطقرادلل هبسنو « 74/4 ةيارلا بصن يف يعليزلا هركذو

 بويأ يبأ ثيدح نم يور دقف ( اب حصي « ةباحصلا ضعب نع دهاوش ثيدحلل نأ الا

 « ١ 47ص ريسلا باتك يف يرازفلا قاحسإ وبأو 2« )١501( يذمرتلا هاور « يراصنألا
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 . هحولا اذه نم الإ هْبتكن مل « ٌبيرغ ثيدح اذه

 0 ١ مالسإلا نب ناملس -

 ىلوم « مالسإلا ىلإ سراقو ناهفصأ لهأ ٌقباَس « ٌيسرافلا هللا دبع وبأ

 . قدنخلا َدهَش « هِيَ ىفطصصملا

 « كرهش نب زوريف نب ناذوبمب نب نالسروم نب ناشحخذوب نب هبام :همساو

 . كلملا بآ دلو نم

 « رثكأ هنأ :لاقُيو « ةنس نيسْمَحو نيتئام َشاَعو « َنامثع ةفآلخ يف يفوت

 . ُلاَقُي اًميف مالسلا هيلع ىسيع ّيِصَو َكَرْذَأ ناكو

 . . كلام نب سنأو « ساّبع نباو « ةريرُش وبأ :هنع ىور
 « لهس نب ملسأ انثدح :لاق « فورعم نب هللا دبع نب دّمحُم انربخأ

 " يعاّرخملا دلاخ نب نارمع انثدح :لاق « نارمع نب نابأ نب دّمحُم انثدح :لاق

 :لاق « كلام نب سنأ نع ١ ينانبلا تباث نع 3

 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « 55/7 مكاحلاو 2« (5577) يمراّدلاو 2« 4١4/5 دمحأو

 . ١١5/9 ننسلا يف يقهيبلاو « 14

 دنسملا يف يلصوملا ىلعي وبأو « )0-7١0( جام نبا هاور ٠ يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم يورو

 . ١78/9 ننسلا يف يقهيبلاو « 50/8 ئطقرادلاو « 5/1

 ةباحصلا ةفرعمو « 785/١ عناق نبال ةباحصلا مجعمو « */١5١ يوَعَبْلل ةباحصلا مجعم ١-

 2١41/8 ةباصإلاو « 4107/95 ةباغلا دسأو « 584/7 باعيتسإلاو ء100/»#

 .799و

 الف « تاقثلا ثيدح هبشيال امو بئاجعلا ةرصبلا لهأ هنع ىور :نيحورجملا يف ناّبح نبا لاق -؟

 . تاياورلا نم درفنا امب جاجتحإلا زوجي
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 اهاَقْلأَف « ةَداَسو ىلع ءىكّتُم وهو « باَّطَخلا نب َرَمُع ىلع ناملَس لَحمَد
 ابأ اي انْتَدَح :رمع َلاقف « هلوُسَرو هللا قدَص « ٌُريكأ هللا :ناملس لاقف هل

 هيخأ ىلع لدي ملسمُم ْنِماَم :لوقي كي هللا َلوُسَر تعم :لاقف ع هللا دبع

 . ١ ُهَل هللا َرَفَغ الإ هل ًاَماَركإ ؛ ةداَسو هَل يقليق ٠ ملسملا

 . تباث نع « نارمع هب دّرْفَت ( ٌبيِرَع ثيدح اذه

 ظ . " يبَضلا رماع نب ناملس- عا/* ]

 نب كلام نب لْهَذ نب مْيَت نب ثراحلا نب | ورمع نب رْجُخ نب سوأ نبا وهو

 . نييرّصَبلا يف ةدادع

 . دحاو ريغو « ريشب نب زيزعلا دبعو « نيريس نب دمحم :هنع ىور

 " هريغ يبض ةباحصلا يف نكي مل :جاجحلا نب ملسم لاقو

 يميّتلا دّمحُم نب ثراحلا انثدح :لاق « رهزألا نب دّمحُم نب دّمحُم انربخأ

 تنب ةصفح نع « ناسح نب ماشه انثدح :لاق « ةداّبُع نب حْوَر انثدح :لاق ٠

 قيرط نم « 56/7 ريغصلا مجعملا يف يناربطلاو « ١١4/7 نيحورجملا يف َناّبح نبا هاور ١-
 . هب دلاخ نب نارمع

 . فيعض وهو + عار اخ نب نارمع هيف نا عفا ف يشل كفرا

 عناق نبال ةباحصلا معمر « 177/9 يرَعَبلل ةباحصلا مجعمو « 771/9 يناثملاو داحآلا -

 ؛ 4١/9 ةباغلا دسأو « 59/9 باعيتسإلاو 2 #81/8+1١ ةباحصلا ةفرعمو 0١«

 . ١4 //» ةباصإلاو

 . ١84/١ ملسمل تاقبطلا :رظنا -*



 :لاق ُهّلَأ « رماع نب ناملس نع « ١باّبَرلا نع ( نيريس

 . ”ٌروُهَط ءاملاف ْدَحَي م نإف « ٍرْمَك ىلع رطل ْمكُدَحأ َرطفأ اذإ

 نع « بابَّرلا نع « ةصفح نع « لوحألا ٌمصاع نثّدح :ٌماشه لاق

 . " هو يبلا نع « ناملس

 . تننظ اذكه :ماشه لاق

 .« مصاعو دلاخ نع « ةبعش انثدح :لاق « ّحْوَر انثدحو :ثراحلا لاق

 . ؟ هوحن « و يلا نع « ناملس نع « ةصفح نع

 نب ليعامسإو « ةملس نب ٌدامحو « َةنيّيُع نباو « ةبعشو « ُيروثلا هاور

 . مصاع نع « مهريغو « كيرشو «ءايركز
 ( رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « ةيواعم نب ميهاربإ نب يلع انربخأ

 :ح «( ثايغ نب صفح انثدح :لاق

 :لاق « مصاع نب ديسأ انثدح :لاق « ميهاربإ نب دّمحُم نب دمحأ انثدحو

 :ح « صفح نب نيسحلا انثدح

 نع اعيمج « ةصييبق انئدح :لاق 2« يرسلا انثدح :لاق « ةمئثيح انثدحو

 «رماع نب ناملس اهمع نع تور , حئارلا مأ ةيرصبلا ةّيبضلا عيلص تنب بابرلا يه ١-

 . ةعبرألا ننسلا ف اهثيدحو

 . هب ناسح نب ماشه ىلا امهدانسإب « 737/7” ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا « ١ا//4 دمحأ هاور -؟

 . هب ماشه ىلا هدانسإب « ”77/* ىربكلا نئسلا يف يئاسنلا هاور -

 ةبعش ىلا امهدانسإب « "01و « 770/7 ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو « ١8/5 دمحأ هاور -4

 . هب لوحألا مصاعو ءاذحلا دلاخخ نع



 :ح ٠ 'يروثلا نايفس

 :لاق « ملسم انثدح :لاق « ةمثيخ يبأ نبا انثدح :لاق : ةمثيخ انثدحو

 . " باَبَر :دانسإلا يف اوركذي ملو « مصاع نع مُهّلُك ( ةبعش انثدح

 انثدح :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « ميهاربإ نب يلع انثدحو

 نع « باَبَرلا نع « ةصفح نع « ناّسح نب ماشه نع « ثايغ نب صفح
 :ُهَعْفَر « ناملس

 . ” ىّدَألا نع طامي « هتقيقعب ُنهَتْرُم ُمالُعلا :لاق

 . * ِءاَذَحلا دلاخ نع « ةبعشو « يروثلا هاور

 , ماشهو « ديهّشلا نب بيبحو « بويأ نع « ةملس نب دامح ُةاورو

 , و يبلا نع « رماع نب ناملس نع « نيريس نبا نع « سنويو « ةداتقو

 . * هوحن

 ١- هب يروثلا نع ةصيبق نع هثيدح يف يرسلا هاور « )779( .

 دئسملاو ع ه77-ه10/7/ه ةرهملا فاحتإو « 05١/7 ديناسملا عماج :يف مثيداحأ جيرخت رظني -؟

 . ه غ-هال/07 عماجلا

 نب ماشه ىلا مهدانسإب « 18/4 دمحأو 2 )١0١5( يذمرتلاو « (؟8179) دواد وبأ هاور -*

 . هب ناسح

 انوكي نأ ىشحأو « ثيدحلا اذه يف نيتعباتملا نيتاه دحأ ركذي ملو « لصألا يف ءاج اذك -4

 . ءاملاو رمتلا ىلع راطفالا ثيدح يأ « قباسلا ثيدحلاب نيقلعتم

 ءالؤه ىلا مهدانسإب . 18/4 دمحأو 2« ١١54/7 يئاسنلاو 2 (04ا/1) يراخبلا هاور -ه
 31 و .
 . هب نيريس نب دمحم نع نيروكذملا

"2723 



 ١ ّيضايلا رص نب ناملس- 4

 . فالتخا هيفو « هو ّيبلا لأس هّنأ « هتأَرْما نم َرَهاَظ

 . مدقت دقو « حيحصلا وهو « رخص نب ةملس :ليقو

 ا ' يلهابلا ةعيبَر نب ناملس -6

 . ةفوكلا ءاضق ىلع ناكو « حصيالو « ةباحصلا يف يراخُبلا ُهرَكَذ

 ” يراخببلا هلاق « ةّملَس نب قيِقش لئاو وبأ :هنع ىور

 م © يفغجلا بّهطألا نب ليحاَرش نب ةماّمث نب ناملس - 4 ظ

 هَل « دي ّيبلا ىلع ةداقو ُهَل ( © َةَقَرلا َلَرَن « هنع هللا يضر ىلع ّمم اًرغ

 . ةقرلاب ٌدجْمسَم

 . 1 اذه بيدألا

 ١- مقرب « رخص نب ةملس ةمجرت يف هركذ مدقت )1514(.

 « 555/5 باعيتسإلاو ع #/١757 ةباحصلا ةفرعمو « 785/١ عناق نبال ةباحصلا مجعم -!9

 . 1١8/7 ةباصإلاو « 4١6/7 ةباغلا دسأو

 . ١85/4 يراخبلل ريبكلا خيراتلا :رظنا -#

 . ١ا//+ ةباصإلاو « 8١4/؟ ةباغلا دسُأو « +١8 /+ ةباحصلا ةفرعم -4

 قف مويلاعقتو « ماشلا دالب نم ةيتارفلا ةريزجلا ندم ىدحإ امنأو ( ةقرلاب فيرعتلا مدقت -ه

 .ايروس

 . فّنصملا نع ةمجرتلا هذه عيمُ رجح نبا لقن -

0 



 ذقنُم نب 'ىّرُعلا دبع نونا يبأ نب نجلا نب دّرُص ني ناملس - 47
 نب ورْمَع نب بغك نب ةّيِشْبُح نب ماَرَح نب" [سيبص] نب مرصأ نب ةعيبر نب

 " رماع نب ورَمَع نب ةئراَح نب ةعيبر
 | لّمَحلاو َنيفص يلع عم َدِهَش دق ناكو , اهتيحاتب :ليقو « ِنْيَعلا سأَر لزن

 . يعاّرخلا ء« فرطملا ابأ نكي ٠

 راسي نب هللا دبع و ( تباث نب يدعو « يعيبسلا قاحسإ وبأ :هنع ىور

 . مهريغو ديزي نب هللا دبع نب ىسومو ؛

 ؛ م دولا ِنْيَع موي لعق

 دمحأ نب ميهاربإ انثدح :لاق « نارحلا نسحلا نب يلع كلذب ان ريخأ

 . هتصقو هتبسنب « برح نب يلع انثدح :لاق « يرّمعلا

 رهمج :رظناو « نب ةملك فذح باوصلاو « ىزعلا دبع (نب) نوجا يبأ نب :لصألا يف ١-
 . 78ص برعلا باسنأ

 لا رداصملا عيمجل فلاخعوهو « ميَعُن وبأ هيلع هعباتو « أطخخ وهو « (شيبح) :لصألا يف -؟
 برعلا باسنا ةرهمج :رظنيو « هتمجرت تركذ

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو 23د ه5/8 يرَعّبلل ةباحصلا مجعمو 2 770/4 يناثملاو داحآلا -

 ع 449/9 ةباغلا دسأو « 549/7 باعيتسإلاو 23١4/5 ةباحصلا ةفرعمو « ١/4
 . ١77/7 ةباصإلاو

 نيبيصُتو ناّرح ني ةّيتارفلا ةريزحلاب وهو « نيعلا سأرب اضيأ ىمسي « عضوم « ةدرولا نيع -4
 ع 568 ةنس « ةفوكلا لهأ نيب ةعقو هيف تناك « ايكرت دودح نمض مويلا عقيو « رسينُدو

 ديبع مهريمأ ناكو « ماشلا لهأ نيبو « هنع هللا يضر - درص نب ناميلس مهريما ناكو

 ىلا هسأر لمحو « درص نب ناميلس لتقو « ةفوكلا لهأ ىلع ةرئادلا تناكو « دايز نب هللا

 . 599/1١ ةياهنلاو ةيادبلاو « نادلبلا مجعم :رظني « ماشلاب مكحلا نب ناورم

 ١/ا.



 :لاق « دوعسم وبأ انربخأ :لاق « ةدنم نب ىيي نب نمح لا دبع انريخأ

 « درص نب ناميلس نع « تباث نب يدع نع « شمعألا نع « ةماسأ وبأ انربخأ

 :لاق

 كام ع يوفر

 ناطْيشلا نم هللاب ذوُعأ « بام ُهْنَع بَهَدَل اََلاَف ْرَل َةَملَك ْمَلْعَأل يّنِإ :َي ّيبلا

 1 ينارك انوتجُمأ :لاقف « ُهَرْبخَأَف لُخَر هيلإ َماَقَف « ٍميِحّرلا

 نب دّمحُم نب ىسيع انثدح :لاق « يفوكلا رفعج نب دّمحُم نب ديزي انربخأ

 "ديوُس نب ةعّرق انثدح :لاق «ذاعم نب دواد انثدح :لاق « يٌصيٌصملا ىسيع

 « ةّيَطَع نب رمش نع « ”يكملا ليعامسإ انثدح :لاق «

 دامح ةماسأ يبأ ىلا امهدانسإب « )١719( درفملا بدألا يف يراخُبلاو )551١(« ملسم هاور - ١

 هب ةماسأ نب

 فنئصملا يفو 2( ”هالإ؟ دنسملا يف ةبيش يبأ نباو )551١١((« ملسمو « (15044) يراخبلا هاورو

 :رظناو «هب شمعألا نارهم نب ناميلس ىلا مهدانسإب ؛ 594/5 دمحأو 2« "4

 . 187/50 ثيدحلا تجرخأ ىرخأ رداصم هيفف دمحأ دنسم نم ةققحملا ةعبطلا

 . ةجام نباو يذمرتلا هتيدح ىور « ثيدحلا فيعض وهو ١ يلهابلا وه -؟

 يذمرتلا هل ىور « ثيدحلا كورتم وهو « يدزألا قاحسإ وبأ يكملا ملسم نب ليعامسإ وه -»

 ش . ةجام نباو

 . هلاح ىلع فقأ ملو « ١7/7 لامكإلا يف الوكام نبا هركذ « رغصألا درص نب ناميلس -4

7” 



000 
 . ١ ةّماّيقلا موي ُهَرْعذ هللا لاطأ املْسُم رعذأ ْنَم :ِدي هللا لوُسَر لاق ى#م هيا < 7 0 سمس أك هل 0 الإ * 2

 " ةعيبر نب ةبتع نب مشاه نب ناميلس-

 ٠ رسم ع 0 2 0
 . هرجح قف هعضوف ( لَو يبلا هب يتأ

 :لاق « رينم نب ركب انثدح :لاق « يراخُبلا يرّثسلا نب لهس انربخأ

 نب دّمحُم نع « ىْمَّولا دلاخ نب دمحأ انثدح :لاق « رْضَنلا نب يناه انثدح

 :لاق « ”دّمحُم نب ليعامسإ نع « قاحسإ .
 « هيلع لايف « هرجح يف هعضوف « ةبتع نب مشاه نب ناميلسب ولو يبلا يتأ 8 7 4 ٠ ا ه#مم 28 1 و 20 2 0 1 .٠

 هْيلَع َداَزاَم ( لاي ثيح هلاّبَم ىلع بصف « ءاّم نم حّدقب ٌمالّسلا هيلع يبلا يّنأف

َ 

 نع يّكملا ليعامسإ نع ةنييع نب نايفس ىلا هدانسإب « ١١17/7 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور ١-
 . هب ياحصلا درص نب ناميلس نع رمه

 . 744/» ةباصإلاو « 400/9 ةباغلا دسأو « »/5*١ ةباحصلا ةفرعم -؟
 هيبأل « يرهزلا صاقو يبأ نب ةبتع نب مشاه نب ناميلس :هما يف باوصلا :رجح نبا ظفاحلا لاقو

 . سمه دبع نب ةغيبر لآ نم ال « صاقو يبأ لآ نم صخشل تعقو امنإ ةصقلاو « ةبحص

 هل ىور «ريغص يعبات وهو « يرهزلا صاقو يبأ نب دعس نب دّمحُم نب ليعامسإ وه -“
 . امهريغو ملسمو يراخُبلا

 . هدنم نبا ىلا هبسنو « رجح نبا هركذ -4

 نب دّمحُم نع قاحسإ نب دّمحُم نع « 7/١-5” ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هاورو

 بصف صاقو يبأ نب ةبتع نب ناميلسب لي يبنلا ىتأ :لاق ٠ صاقو يبأ نب ديعس نب ليعامج)
 . لسرم :لاق مث « هلابم ىلع

 فرضت



 ١ يراصنألا ةّمْتَح يبأ نب ناميلس -48 1

 هشام 3 8
 . حصيالو ( ةباحصلا ف ركذ

3 

 . دمحم هنبا :هنع ىور

 :لاق ( ميَحُد نب ميهاربإ انثدح :لاق « يرّصَنلا هللا دبع نب دمحأ انربخأ

 ناميلس نب ركب يبأ نع « ثراحلا نب هللا دبع نع « ناورم نع « "يبأ انثدح

 :لاق « هيبأ نع ( ةّمثَح يبأ نب

 2 5 هر 1 ةرهلسر 6 0 سسو نإ 7 2

 " ثيدحلا ٌركذ ّمُث « اًسْمَححَو اعبر راما ىلع بكي لا لو ناك

 ع .٠ 31 را

 يبأ نب ناميلس نب دمحم نع « بيبح 1 بيبح يبأ نب ب كيزي نع « ةعيهل نبا هاور

 :هيبأ نع ( َةّمْثَح

 . ؟ عبس رئابكلا :لاق ِدِلي يبلا نأ

 ٠ ٠ - *رهسم نب ناميلس . 00

 ةباصإلاو « 448/7 ةباغلا دسأو « 549/7 باعيتسإلاو « /١77 ةباحصلا ةفرعم ١-

0 

 . يشرق يودع هنأ هبسن ف حيحصلا نأب ريثألا نبا ركذو

 . يراّرفلا ةيواعم نبا وه ناورمو « ميحد ميهاربإ نب نمحرلا دبع وه -؟

 . ةباصإلا يف رجح نباو « 770/8 ديناسملا عماج يف ريثك نبا :هدنم نبا ىلا ةبوسنم هركذ -»*

 ةعرز وبأ حجرو « هب ةعيل نبا ىلا هدانسإب « 5417/7 داهجلا باتك يف مصاع يبأ نبا هاور -4

 . هلوق نم يلع نع ةمثح يبأ نب لهس ةياور نم وه امنإ حيحصلا نأب متاح وبأو

 . 795/8 ةباصإلاو « 400/7 ةباغلا دسأو « ١#ا//# ةباحصلا ةفرعم -ه

 222م



 ةعافر نع « زيِرَح يبأ نع ( ذاعم يبأ ليَّضُف نع « ٌرمتعم ةثيدح ىور
 :لاق هنأ « رهْسُم نب ناميلس نع 2 ١ ينايتفلا

 . ُهَلعَفف املْسُم َنّمأ ٍلُحَر امي :و يبلا لاق
 . ' قمح نب ورمع نع « [ةعافر نع] : باوّصلاو « ٌمْهَو اذهو
 :لاق « لهس نب دماح انثدح :لاق « يراخُبلا يرّسلا نب لهس انربخأ

 يبأ ًةَرسْيَم نب ليّضف نع « رمتعم انثدح :لاق « ىلعألا دبع نب دمحم انثدح

 :نيسح نب هللا دبع همساو « زيرَح يبأ نع « ذاعم

 وُهْدَي هّنإف « ” راكملا لل اَنقَلَطْا ول :لاق ُهل ًابحاص نأ هئّدح ةعافر نأ
 لاقف « رقت يف ٌسِلاَح وهو « ؟ ًاَوْهَب هيلع انلَخَدَف « لو ينلا تيب لهأ ةّرصن ىلإ
 هللا ين نع رهْسُم نب َناميَلُس ةّملك تركذف « فيلا ةّمئاَق ىلإ ُتيَوْهَأَف ملك
 :رهْسُم نب ناميلس يَْدَح :لاقف ؟ لاق امو :تلق 0ك

0006 

 نسباو يئاسنلا هل ىور « ةقث وهو , يفوكلا مصاع وبأ يلَجَْبلا ينايتفلا دادش نب ةعافر وه ١-

 . ةجام

 . هدنم نبا مالك لقن ثيح ةباصالا نم هتكر دتساو « لصألا نم طقس نيتفوقعملا نيبام -؟

 ش . قمحلا : ةباوص « أطخ وهو « قبحلا نب ورمع : ةباصإلا يف ءاحو
 هئاصخنا ضعب ىلا رسأو « ةناهكلا نطبُيو عّيْشّتلا رهظي ناك « يفقثلا ديبع يبأ نب راتحخملا وه -'

 هنع هللا يضر يلع نب نيسحلا ةلتق عبتتو « ةلتق ىح دايز نب هللا ديبع لتاقو « هيلإ ىحوي هنأ
 . 082/8 ءالبنلا مالعأ ريس :رظني ع 517 ةنس ريبزلا نب بعصم هلتق مث ٠

 . 0/9/١” ناسللا «. تويبلا مامأ مدقملا تيبلا :وهبلا -5

7*5 



 2 ما
 اق

 . ١ ُهلثقت الق ّلُحَر كَم َكَتمَأ اذ ! :لاق هنأ « ُمالّسلا هيلع ّينلا نع

 ظ . ' يماّثلا ناميلس يبأ نب ناميلس ١-

 . هلو بلا سلاح

 * ب م هش ع ع مل“ كر يش هطدح
 شرح نم خيش نع « متور نب ةورع :هثيدح ىور

 انثدح :لاق « ناميلس نب فلح انثدح :لاق « يرّسلا نب لهس انربخأ

 « شرح نم خيش نع « مهور نب ةورع نع « ةزمح نب ىيي اسدح « ”ماشه 0 50085 422 5 5 2 0 8

 :لاق « ناميلس ئثدح :لاق

 « ةباصع ُهنَءاَجَ « هباَحْصَأ نم ةَباصع يف هي ّيبلا ّعَم اًسلاَج تنك

 ؛ ارلاو مانآل َنِم ُبيِصْن ياحي دهَع اب رق انك ان ؛ هللا لوري :ولاق
 م م86 و

2 1 

 ةحام نبا هاور « يعاّرُخلا محلا نب ورمع نع ةعافر ةياور نم روهشم ثيدحلا اذه ١-

 فو . 40و 2175و 277/ه دمحأو 251/١ دنسملا يف يسلايطلاو ء (584)

 . تئش نإ هيلا عجراف « ىرخأ رداصم يسلايطلا دنسم ةيشاح

 ع 449/5 ةباغلا دسأو 2581/5 باعيتسالاو «159/* يوُعَبلل ةباحصلا مجعم -؟

 . ١177/7 ةباصإلاو

 « نادحولا باتك يف متاح وبأ هركذو « نييماشلا دنسم يف ةعرز وبأ هركذ :ريثألا نبا لاقو

 . و يبلا بحاص ناميلس :هيف لاق امهالكو

 بونجلل اليك نيرشعو ةسمخح ةفاسم ىلع « ندرألا يف عقت ةدلب « كيرحتلاب « شرج -»

 ةريسلاو ةنسلا يف ةريثألا ملاعملاو 2.1١/7 نادلبلا مجعم :رظني . نولجع نم يقرشلا

 . 66ص

 . هريغو يراخبلا مامإلا خيش « ءىرقملا رامع نبا وه ماشه -#

 1 را



 « اًداَنْحَأ نوُدنِجُتِم مكُنإ :لاقف « ههْحَو يف ٌرشبلا فرغ ىتح « و يبلا ماس م كر ور هَ 1 .٠ هام 3 53 0 5
 نمف , روصقو نئادم اهيف ( ْمكل هللا اهَحنَمَي ضرأو ٌجاَرَخو ةمذ مكل نوكتو هم ا. 5 ياسا .٠ هلع ديا رمل م 0 ل سا

 ٠ .ه * مار تام ج2 ُ_ _آ هس

 وأ « نئادملا َكلت نم ةنيدم يف ُهَسِفَ َسِبْحَي نأ ٌعاطّتساف مكنم مكلذ ةكرذأ
 . العفيف ثاؤملا ُهُكَرْدُي ىّبح روُصُقلا كلت نم رصِق هاوس و 2 و سا كام 0.0

 نب ةثراح نب ورمع نب ةبلعث نب ديوس نب دالخ نب بئاسلا 5 3 ' 5 5 0 ثا 5

 رسيقلا ءىرما

 «( نيعستو ىدحإ ةنس يفوت ( ةلهس ابأ ىتكي « جّرزخلا نب ثراحلب نم : 84 5 لا ف 6 سل 00 م

 . يدقاّولا ُهلاق

 . هنبا هنع ىور

 « نابيش نب دمحأ انثدح :لاق , يسينتلا دمحأ نب نامثع ورمع وبأ انربخأ

 ح

 ١ ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هاور 4/١ « يناثملاو داحآلا يف مصاع يبأ نباو 5071/4

 هب ةزمح نب ىيي قيرط نم « مجعملا يف يرغبلاو .
 . هب يرسلا نب لهس نع ُهَدْنَم نبا ىلا هدانسإب © 1١1/١17 قشمد خيرات يف ركاسع نبا هاورو
 ناك هناف « رامع نب ماشه نم ىرأ اميف عقو ءمهو وهو « درص نب ناميلس :داحآلا يف ءاجو

 . هثيدح ضعب ف ىطخب
 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « ١87/7 يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو « ١71١/4 يناثملاو داحآلا -؟

 ,الا 4/9 ةباغلا دسأو « هالا/؟ باعيتسإلاو « ١707/7 ةباحصلا ةفرعمو ؛« ١/0

 . 5١/7 ةباصإلاو

07 



 انثدح :الاق  ناّيح نب ىسيع نب دّمحُم انثدح :لاق « ةمثيخ انربخأو

 ركب يبأ نب كلملا دبع نع « اركب يبأ نب هللا دبع نع « ةنييغ نب نايفس

 :لاق ( هلو يبلا نع « هيبأ نع « بئاسلا نب دالخ نع

 َرُمآ نأ ينرَمَأف ُمالَّسلا هيلع ليرُبح يناَتأ
 هَ هَ

 . ' لالمإلاب

 نع « كلملا دبع نع « هللا دبع نع « جيَرح نباو « كلام ٌةاور

 . " هيبأ نع « الخ

 « ريفُع نب ريثك نب ديعس نب هللا ديبع انثدح :لاق « نارهم نب دمحأ انربخأ

 :ح « يبأ انثدح :لاق

 لضفلا نب دمصلا دبع انثدح :لاق « رهزألا نب دّمحُم نب دّمحُم انثدحو

 :ح « كلام نع « ميهاربإ نب يكم انثدح :لاق 2

 انثدح :لاق « يقشمٌدلا ةعّرر وبأ انثدح :لاق « حلاص نب ميهاربإ انثدحو

 ىو ضد

 :ح « سنأ نب كلام انثدح :لاق « َةَراَمُع نب ٌراَوَس

 نب ركب يبأ نب كلملا دبغ هخيشو « مزح نب ورمع نب دَّمحُم نب ركب يبأ نب هللا دبع وه ١-
 . ماشه ني ثراحلا نب نمحر لا دبع

 . )٠05"( مقرب « بئاسلا نب دالخ ةمجرت يف ثيدحلا جيرخت مدقت -؟

 نباو « 55/4 دمحأو « )١8١5( دواد وبأ :هنع هاورو « (؟١771) أطوملا يف كلام ثيدح -»

 . ١748/17 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا .يق عناق

 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « 55/4 دمحأ :هاور « جيرج نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع ثيدحو

57 . 
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 . 'اذهب كلام نع : يّبْعَقلا انثدح :لاق 2 دمحأ ىلوم رصن انثدحو

 هللا دبع نب بلطملا نع « ديبل يبأ نب هللا دبع نع « يروثلا ٌةاورو

 . ؟ دلاح نب ديز نع دال نع 3

 نع ع بلُّطملا نع « ديبل يبأ نبا نع « يروثلا نع « ةّصييق ةاورو
 . " دلاح نب ديز نع « هيبأ نع ,دالخ

 يروتلا نع «٠ ةصييق نع ٠ ىبي نب يرسل اندح :لاق ٠ م انوخأو
 . اذهب

 نع « ديبل يِبأ نبا نع « ةبقُع نب ىسوم نع « بيهو نع :نافع لاقو
 . ؟ دلاح نب ديز نع :دالخ نع ءبلّطملا

 . نافع انئدح :لاق « ثراحلا انثدح :لاق ( دّمحُم نب دمحم ةانربخأ

 ١- هنع يبنعقلا ةياور نم « أطوملا يف كلام هاور )590( .

 رازبلا هاورو  » 5١9/9هب ةبقع نب ىسوم ىلا امهدانسإب « (؟5555) ةكيزخ نباو .

 مجعملا يف يوغبلاو © (517/8) ةكيزخ نباو 2197/5 دمحأو 2 (19575 ) ةجام نبا هاور -؟
 « ع ؛١/45 مكاحلاو , 5؟5/ه ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو 5 ناّبح نباو

 هب يروثلا نايفس نع عيكو ىلا مهدانسإب .
 امهاظفلو « ئهجلا دلاخ نب ديز نمو « هيبأ نم بئاسلا نب دالخ ربخلا اذه عمس :َناّبح نبا لاقو

 ناظوفحم ناقيرط امهو « نافلتخم .

 - ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور ٠/7١8 ٠ هب ةبقع نب ةصيبق ىلا هدانسإب .

  -4ريبكلا مجعملا يف ناريطلاو ؛« 5 ريبكلا خيراتلا يف يراخْبلا هاور  » 5١9/8امهدانسإب

 هب دلاخ نب بيهو ىلا .

 . هب ةبقع نب ىسوم ىلا امهدانسإب ٠ (7579) ةعزخ نباو « 5١15/9 رازبلا هاورو

22" 



 « ةرْهُز نب نم ةريغملا يبأ نع ؛ ةبقع نب ىسوم نع « ريهز ةاورو

 . ١ دلاح نب ديز نع (دالخم نع « بلّطملا نع

 ادبع نع « قاحسإ نب دّمحُم نع « ةملس نب ُدامح هاورو

 :دالخن نب بئاسلا نع « بلطملا نع « ديب

 ع 5 6م :

 " ليربح نأ
 4 َ م0 42 0 7

 دالخن نع « بلطملا نع « ديبل يبأ نبا نع « ورمع نب دمحم هاورو

 . بئاّسلا نب
 ما

 نب ىيي نب دمحأ انثدح :لاق « قاّرّولا ميهاربإ نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ]

  "لاهثملا نب جاّجح انثدح :لاق « ميهاربإ

 انثدح :لاق ؛ يالا رفح اها :لاق « هللا دبع نب دّمحُم انربخأو

 ملسم نع « ديعس نب ىيي نع « ةملس نب دامح انثدح :الاق « ملسم نب نافع

 :دآلَخن نب بئاّتملا نع « راسي نب ءاطع نع « ميرم يبأ نب

 ةنَْ هيلع هللا ُهَفاَحَأ ةّئيدملا ّلْهَأ فاَخأ ْنَم :لاق ٠ هلي هللا َلوُسَر نأ

 ؟[ ًاِلْدَع الو ًاقرَص ُهْنم هللا ٌلَبقَيال « َنيِعَمْحَأ ساّنلاو ةكئالملاو هللا

 ١- ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور  » 7١9/0هب يفعجلا ةيواعم نب ريهز ىلا هدانسإب .

 . هب ةملس نب دامح نع نافع نع « 55/5 دمحأ هاور -؟

 . هب قاحسإ نب دّمحُم ىلا هدانسإب « ١71/1 ريبكلا مجعملا يف ناربطلا هاورو

 . هب لاهنملا نب جاجحلا ىلا هدانسإب 2 ١59/1 ريبكلا مجعملا يق ناربطلا هاور -#

 دبع نع هللا دبع نع جيرج نباو كلام هاورو):هلوق دعب لصألا يف عقو نيتفوقعملا نيبام -4

 نع ثيدحلا لمكأ مث « نيتفوقعم نيب هترصح يذلا ثيدحلا ركذ مث (هيبأ نع دالخخ نع كلملا

3” 



 يبأ نع « داحللا نب هللا دبع نب ديزي نع « يدْرَواَرَدلاو « ةوُيَح هاورو

 . ' بئاّسلا نع ( راسي نب ءاطع نع « ردكتملا نب ركب

 يبأ نب نمحرلا دبع نع « داحا نبا نع « يدْرَواَرَدلا نع « بعصم لاقو
 . " دالخ نب بئاّسلا نع ( راسي نب ءاطع نع « ةعصْعص

 نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع « ةفيّصُحم نب ديزي نع :ةرّْمَض وبأ لاقو

 . " دالخ نب بئاّسلا نع ( راسي نب ءاطع نع ( ةعصعص يبأ

 . ؛ دليَوُخ نب ماَوَعلا نب بئاّسلا - 8

 . ةّماَمَيلا موي دهشدسا « و ّيبلا ةَّمَع نبا « ريبُرلا وحأ

 « بسسانملا ناكملا يف هتعضو كلذلو « نيثيدحلا نيب لحادت اذهو « لوألا ثيدحلا قرط

 . نيتفوقعم نيب هعضوب هتزيمو

 . هب ملسم نب نافع نع « ه5/4 دمحأ هاور ثيدحلاو

 مهدانسإب « ١854/19 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف يوغبلاو 2« 55/4 يف دمحأ هاورو

 . هب ديعس نب ىجب ىلا

 . 589/٠ ةياهنلا ء ةضيرفلا :ليقو « ةيدفلا :لدعلاو « ةلفانلا :ليقو « ةبوتلا :فرصلاو

 2 159/10 ريبكلا مجعملا يف يناريطلاو « مجعملا يف عناق نباو « مجعملا يف يوغبلا هاور ١-

 . هب داحلا نب ديزي ىلا مهدانسإب

 دقو «هب يدرواردلا دّمحُم نب زيزعلا دبع ىلا هدانسإب « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور -؟

 . داما نبا دانسإلا نم طقس

 نب ديزي ىلا امهدانسإب « 177١/1 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف يوغبلا هاور -*

 . هب ةفيصحخ

 ةباصإلاو .718/؟ ةباغلا دسُأو « ه5/7 باعيتسإلاو « ١710/0/7 ةباحصلا ةفرعم -4

 . ؟ه/؟



 انثدح :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « بوقعي نب دمحم انربخأ

 ' :لاق « قاحسإ نبا نع « ريك نب سنوي

 ُهَمْسا اًنظفَح نّمم َنيملئسملا ّنم ةَماَمّيلا موي َدهْئتُسماو

 دليوُم نب ٍماَوَعلا نب ُبئاّسسلا :ىّرعلا دبع نب دسأ ينب نمو « ّيّصَق نب ٍراَذلا دبع

 ظ . ١ لحجر ٠

 نع « ةورع نب ماشه نع « بيبَح نب دئاَع نع « ءارفلا نب ميهاربإ ىور

30 

 2 يني نم ٠

 :ةورع
 00 هل 3 م هزع جهنم <

 . ةماّمّيلا موي بئاّسلا لتقف « بئاّسلاو ريئزلا تْدلَو ةّيفص نأ

 " ديزي نب بئاّسلا -4

 نب هللا دبع نب دوسألا نب ذئاع نب ديعس نبا وهو « رم تأ نبا
 . سمش دبع ئب فيِلَح , ديزي ابأ كي , ندا :لاقيو « يدنكلا ثراحلا

 « نيعستو ىدحإ ةنس :َلاَقُيو « ناَمَّن ةنس يفوت :نيعُم نب ىيي لاق

 . هّنسو هتاقو يف فلُمحأ
 . 2 لا

 . فسوي نب لمحمو « يرهزلا :هنع ىور

 نبا هركذ يذلا امنإو « مهو ُهَدْنَم نبا لوق :هصخلمام لاق مث « هدنم نبا مالك ريثالا نبا لقن ١-

 « باوصلا وهو « بئاسلا :يصق نب ىزعلا دبع نب دسأ نب نم ًادحأ دهش نمم قاحسإ

 دبع دعب ةخسنلا نم طقس دقو :لاق « سوأ نب ديزي :ردلا دبع نب نم ةماميلاب دهشتسا امنإو

 نأ نظف « ماوعلا نب بئاسلا :دسأ نب نمو :لاقف دسأ نب ركذو « لوتقملا مسا رادلا

 . قاحسإ نبا ةياور صن ركذ مث « رادلا دبع نب نم بئاسلا

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو ع ١88/7 يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو « 27/4 يناثملاو داحآلا -!؟

 . 55/» ةباصإلاو « 751/9 ةباغلا دسأو 2107/87 ةباحصلا ةفرعمو ع« 30.1١
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 دمحأ انثدح :الاق « دايز نب دمحم نب دمحأو « بوقعي نب دمحم انريخأ

 نب فسوي نع « رشعم يبأ نع « ريكب نب سنوي انثدح :لاق ١ رابحلا دبع نب

 :لاق « بئاسلا نع ©« بوقعي

 . نم ١لَطحح نب هللا دبع ّجرَخف , حفلا مَع 3 هللا لوُسَ عم تنك

 لعب :6 هللا لوّسر َلاقف « َمَرمَرو ماقملا َنيب لتقف ٠  ةّيعكلا ةّراَثس تحت

 ' ميلا اذه دعب ًارْبَص يشر

 * ةَعامَجَو راكب نب دّمحُم هاور

 كلا

 . ؟ديزي نب بئاّسلا -6 7

 لجر هعم ثعبو « اقدصم دي هللا لوسر هئعبف « املسم ناك هنأل همد رادهاب دلك يبلا رمأ ١-
 حبذي نأ ىلوملا رماف « الزتم لزتف «املسم ناكو « همدخي ىلوم هعم ناكو « راصنألا نم

 دترا مث « هلتقف هيلع ادعف « ائيش هل عنصي ملو ظقيتساو « مانف « اماعط هل عنصيو اسيت

 يرابلا حتف :رظني « هئاجمي ناينغت ناتنيق هل تناكو ( كلو هللا لوسر وجهي ناكو «اكرشم

5/5 . 

 . هب يدنسلا نمحرلا دبع نب حيحب رشعم يبأ ىلا هدانسإب « مجعملا يف يوغبلا هاور -؟

 نب دّمحم ىلا امهدانسإب « ١84/1 ربكلا محعملا يف ياريطلاو « مجعملا يف يوغبلا هاور -*

 . هب حيجب رشعم يبأ نع راكب

 . فيعض وهو ( حيجن رشعم وبأ هيف ١75/7: عمجملا يف يمثيحلا لاقو

 . 3/5/5 ةباصإلاو ع 7971/9 ةباغلا دسأو « ١718/7 ةباحصلا ةفرعم -5
 ءرمن تأ نب بئاسلا يدنع وهو « هدنم نبا هب نيعي « نيرخأتملا ضعب هجرخأ :ميَعُت وبا لاق

 . هريغو رجح نبا لاق اذكو
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 ١َناَرْوَح ضرأ نم ماّشلابو « وُرَمب هّدلو « قرف نم ءاطع ىلوم

 : ةفيذُح وبأ انثدح :لاق « راّيس نب قاحسإ انثدح :لاق « ةمثيخ انربخأ

 :لاق « بئاسلا نب ءاطع نع « راّمع نب ةمركع انثدح :لاق

 هسأر ٌرئاَسو ٠ َدَوْمأ هتماَه ىلإ هسأَر مَدقُم ْنم َديِزَي نب بئاّسسلا ناك
 :لاق « كلم ًافيخ بح ًادحأ تيرم « يَآلْوَماَي :ُهل تلقف « َضَيِبَأ هتيحلو 72

 نب بئاّسلا :تلقف ؟ َتنأ ْنَم :يل لاقف ؛ نايبصلا عم مْ انأو و يبلا يب رم

 . 6 بلا ُكيرَش
 يروا 5 0 مل هل م 0

 ريا

 . ةليمث نب بئاسلا :ُهل لاقي

 ”ندرالا نيب قيرطلا عطقت تنأو هب رق « ماشلاب روهشم عضوم -- ءاحلا حتفب - ناروح ١-

 ةنسلا يف ةريثألا ملاعملاو ىرحلا يمزاحلل ةنكمالا :رظني « اعرد هتمصاعو « ارب قشمدو

 . ٠١8 ص ةريسلاو

 «مجعملا يف يوغبلاو ؛ (ةصقانلا ةسماخلا ةقبطلا) 550/5 تاقبطلا يف دعس نبا هاور -؟

 . هب يدهنلا دوعسم نب ىسوم ةفيذح يبأ ىلا مهدانسإب « 7١5/5 ةوبنلا لئالد يف يقهيبلاو

 '.... هب رامع نب ةمركع ىلا هدانسإب ٠10/97 ريبكلا مجعملا يف ياربطلا هاور
 « بئاسلا ىلوم ءاطع ريغ « حيحصلا لاجر هلاجر :لاقو « 1094/9 عمجملا يف يمثيهلا هركذو

 . ةقلاوهو

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « ١8٠0/9 يوَعّبلل ةباحصلا مجعمو « 77/5 يناثملاو داحآلا -

 ١/ 0ةباحصلا ةفرعمو ؛«  2١95/5ةباصإلاو ع *18/* ةباغلا دسأو 55/6 .

 ,2ظ]ى5



 . ةبحُص هللا دبع هنبالو هل

 نب هللا دبع بئاسلا يبأ نع « َةَرْمَض يبأ نع « راكب نب ريبزلا ىور
 :لاق « يموُزْخملا بئاسلا

 اطيل ناكو ٠ تيكا هبو ع بئاّسسلا ابأ ىنْكُي ةّيلهاجلا يف يّدَح ناك

 « بئاّسملا وبأ َناَك طِيلَخلا مَن :لاق « هرَكَذ اذإ َناَكَف ةّيلهاجلا يف لو يبلل

 ١ يِراَمْيألو يِراَشْيأل

 ( قربلا دّمحُم نب دمحأ انثدح :لاق ؛ ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ انربخأ

 :لاق « نايفس انثدح :لاق « ناّطقلا ىيي انثدح :لاق « دّدسم انثدح :لاق

 « بئاسلا نع « بئاّسلا دئاق نع « دهاجم نع « رحاّهُم نب ميهاربإ يثدح

 :لاق

 انأ :22 هللا لوسر لاف , نتورك ذُيو يلع نوني اوُلَعَجَف ل ّيبلا تبت ٍ

 « ُكيرّشلا َمُعنَف « َكَكيِرْش تنك ( يّمأو يبأب تقص : :تلق هب ْمُكّمَلع

 " يراّمثالو يراَدنأل

 ١- هب يثيللا ضايع نب سنأ ةرمض يبأ نع « 1745/1 برعلا باسنأ ةرهمج :رظنا .

 نبا ظفاحلا نع 455/* بيذهتلا يف رجح نبا ظفاحلا لقنف « نوثّدحما هيف فلتخا ثيدحلا اذهو

 نسم مهنمف « اذج برطضم ٌهَي هكيرش ناك نميف ثيدحلا :لاقف « برطضم هنأ ربلا دبع

 بئاسلا نب سيقل هلعجي نم مهنمو « ةيبأل هلعجي نم مهنمو « بئاسلا يبأ نب بئاسلل هلعجي «

 راكب نب ريبزلا لوق فلتخاو « ديدش بارطضا اذهو :لاق ؛ هللا دبع ل هلعجي نم مهنمو

 ملسأ هنأ ىلع لديام هباتك ف ركذ مث « ارفاك ردب موي لتق هنأ ركذف « هيف .

 هدلول للعلا يف امك ( متاح وبأ لاقو ١/ : 710ىلع ناكو « ميدقلاب سيل بئاسلا نب هللا دبع

 ش . هبشأ هيبأب ةكرشلاو « اثدح ٌِلو يلا دهع

 ١> هب ناطقلا ديعس نب ىيحي ىلا هدانسإب « مجعملا يف عناق نبا هاور .
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 . لَسْرَم ٌيرْوْثلا نع يورو

 نب بئاسلا نع « دهاجم نع « رحاَهُم نب ميهاربإ نع « ليئارسإ ىوَر

 . ١ قْوف نم دهاَجُم ىلْوَم ناكو « كي ّيبلا كيِرَش ناكو « هللا دبع

 نب سيق نأ « دهاحجم نع « َةَرسْيَم نب ميهاربإ نع « ملسم ني دّمحُم هاور

 ٠ :لاق بئاسلا

 . ثيدحلا « يكيرش َناَك لي هللا َلوُسَر نأ

 كيِرَش بئاّسلا يبأ ْنب بئاّسلا ناك :دهاحب نع « نايفس نع :ّحْوَر لاقو

 . حّتفلا موي مالسلا هيلع يلا ىلإ ءاَجَف « مالسلا هيلع ّيبلا

 نع « شمعألا نع « دوسألا يبأ نب روصنم نع :ناميلس نب ٌديعس لاقو

 :لاق « بئاسلا نب هللا دبع يلام يندح :لاق «ٌدهاَجَم

 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو 2« 475/17 دمحأو « (57410) حام نباو « (485) دواد وبأ هاورو

 . هب يروثلا نايفس ىلا مهدانسإب « 7

 يف ةلوهسلاو قلنخملا نسحب وك يبلا هفصي « عنامتال و فلاختال :يأ « ( يرادتال) هلوق نعمو
 ملاعم يف يباطخلا هدافأ « لداجي الو مصاخي ال هنأ ديري هناف (يرامتالو) هلوق امأ « ةلماعملا

 . (دواد يبأ ننس ةيشاح)10/0١ ننسلا

 يوغبلاو « 705/١ ريسفتلا يف يربطلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نباو « 455/7 دمحأ هاور ١-

 . هب سنوي نب ليئارسإ قيرط نم « مجعملا يف

 نباو « 470/7 دمحأو « (صقانلا ثلاثلا مسقلا)7 417/١ ىربكلا تاقبطلا يف دعس نبا هاورو

 « 5١/5 كردتسملا يف مكاحلاو 2« 15/10 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف عناق

 هب دهاجم نع ميش نبا ىلا مهدانسإب « 75/5 ننسلا يف يقهيبلاو
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 ١. ثيدحلا ؛ ةيلهاَا يف لي يبل ًاكيرش تنك 3

 , "ىلْيَل يأ نبا نع « قرر نب ةراَّمُع نع ٠ "باّرَجْلا وبأ ىورو
 . لَ يبلا نع , ةليمُت نب بئاسلا نع « دهاجم نع « ميركلا دبع

 ؛ نها بئاسلا -7 1

 . دالخ دلاَو

 « بئاسلا نب دالخ نع « ريثك يبأ نب ىجيو ( ةداتقو 2« يرهزلا ىَوَر

 اجنتسإلا يف « هيبأ نع

 :لاق « دعجلا نب دامح انثدح :لاق « ةّبْدُه انثدح :لاق . يزورملا ميهاربإ

 :بئاسلا هيبأ نع 2 ئهجلا دالخ يئثدح :لاق « ةداتق انثدح

 * راَجْحأ ةثالثب حّسَمَكَيلف ءالخلا مكدَحأ لد اذإ :لاق هيو هللا لوُسَر نأ كك م م سمت 227ه هسه ص ع اساس ل 000 06 2

 ١- ةراتحملا يف يسدقملا ءايضلاو « 9١ص طساو خيرات ف لشحب لهس نب ملسأ هاور 9/9

 « هب يدادُعَبلا هيودعس يبضلا ناميلس نب ديعس ىلا امهدانسإب .

 . ٌةجام نبا الا,نئسلا باحصأو ملسم هل ىور « ةقث وهو « يبضلا باّوج نب صوحألا وه -؟

 . يرزحلا كلام نبا وه ميركلا دبعو « ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دَّمحُم وه -
 كدب ةباغلا دسأو 2171/9/7 ةباحصلا ةفرعمو « ١85/7 يوَعَّبلل ةباحصلا مجعم -5

 . 71/7 ةباصإلاو

 ءةفرعملا يف ميَعُت وبأو ؛ 1010/9 ميكلا محلل ين نارطلا ( مجعملا يف يوغبلا هاور -ه

 . هب دلاخ نب ةبده ىلا مهدانسإب

 . هفعض ىلع اوعمجأ دقو « دعجلا نب دامح هيف 1١١/١: عمجبل يف يمثيهلا لاقو

7 / 



 « بويأ نب ىيي انثدح :لاق « مالسلا دبع نب هللا دبع نب دمحأ انربخأ

 نع « عساَو نب َناّبَح نثدح :لاق ع ةعيهل نبا نع « ميرم يبأ نبا انثدح :لاق

 ع

 :هيبأ

 " هِهْحَو ىلإ ِهْيَبَحاَر َلَعَج اَعَد اذإ َناَك كي بلا نأ

 . دانسإلا يف عساو نب َناَّبَح ٌركذي ملو « ِبْهَو نبا اور

 . هيبأ نع لقي لو « دواد نب ىسوم هاورو

 . "يمُهّسلا ةعادو يبأ نب بئاسلا -

 0 هم هرم و 4 واو

 . يشرقلا مهس نب دعس نب ديعس نب ؟ةريبص نبا وهو
 عيبءارب عه

 « دئرم وبأ ةرَسُأ « ةريبْص نب ثراحلا همسا َةعاَدَو وبأ :ةمثيخ يبأ نبا لاق

 هاَداَمَف هنبا ُبلّطملا َّجَّرَخَف « اسْيك انيا هل نإف « هب اوُكَّسسَمَت :ي ّيبلا لاقف

 يدف ٌريسأ لَّوأ وهو « فالآ ةعبرأب

 باوصلاو « أطخخ وهو « صاقو يبأ نب ةبتع نب ماشه نع مصاع نب صفح :لصألا يف ءاج ١

 . الال/7 لامكلا بيذهت :رظني « لوهجم وار صفحو « هتبثأ ام

 ءةفرعملا يف ميَعُت وبأو « ١55/1 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « )١497( دواد وبأ هاور -؟

 . هب ةعيمل نب هللا دبع ىلا مهدانسإب

 . لوهجم وهو « مشاه نب صفح هيف ١59/٠١: دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا لاقو

 «9؟0و 2811/5 ةباغلا دسأو « 5175/7 باعيتسالاو « 1109/5 ةباحصلا ةفرعم -*

 .:55و 2 18/9 ةباصإلاو

 . ةربص :ةلمهملا رسكو ةلمهملا حتفب ةباصإلا يف رجح نبا هطبض -4

 . هدنم نبا فّنصملا نع ريثألا نبا هلقن -ه
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 . اذهب ةمثيح يبأ نبا انثدح :لاق « ةزاجإ بيّلك نب ميلا ٌةانربخأ

 « َةعاَدَو يبأ نب بئاسلا نب بلّطملا نب ميهاربإ نب دّمحُم هثيدح ىور
 :هّدج نع « هيبأ نع

 . نيسمخو عست ةنس عيبَر رهش يف بيِصُأ بئاسلا نأ
 2 ىسيع نب هللا دبع انثدح :لاق .« ةبتع نب نسحلا نب دمحأ هانريخأ

 0 ١ باّبَح نب بئاّسلا -8 00 '

 ةعيبر نب ةبتع تنب ةمطاف ىلوم « ةَروُصقملا ُبحاَص « ملسم وبأ

 نيتنثا نبا وهو « نيعستو عبس ةنس يفوت « نمحرلا دبع وبأ ِهنينك « يشّرَقلا
 . ةنس نيعبسو

 1 . ءاطع نب ورمع نب دّمحُم :هنع ىور
 مثيهلا نب ميركلا دبع انثدح :لاق « دادغبب رافّصلا دّمحُم نب ليعامإ انربخأ

 دبع انثدح :لاق « شاّيع نبا انثدح :لاق « ءالعلا نب ميهاربإ انثدح :لاق «

 نب بئاسلا ُتيأر :لاق « ءاطع نب ورمع نب دَّمحُم نع « "هللا ديبع نب ريزعلا
 :لاق ؟ هللا َكّمحَر كلذ مَع :هل تلقف , ُهَيَوُن مشي وهو ' [بابخ] 000 هياس ار 2 0 ه5 ضل 8 م 7

 ةباحصلا ةفرعمو « 794/١ عناق نبال ةباحصلا مجعمو « ١437/7 يوَعَبلل ةباحصلا مجعم ١-
 . 7/8 ةباصإلاو ء 917/9 ةباغلا دسأو « ه/.0/79 باعيتسالاو « 1/9

 ليدعتلاو حرجلا « ثيدحلا ركنم وهو « بيهص نب ةزمح نب هللا ديبع نب زيزعلا دبع وه -؟
 ْ . ؟مالإه

 . أطخ وهو « دالخ :لصألا يف -*#

 ,ظ)ذظ6



 ١ سم عم ه كك هر .7 - كلو طر ( 4 < فر - ٍِ

 انثدح :لاق « رهزألا وبأ انثدح :لاق « ناطقلا نيسحلا نب دّمحُم انربخأ

 نب هللا دبع نب دمحم ئثدح :لاق ع ةعيهل نبا انثدح :لاق « دمحم نب ناورم

 نب َبئاّسلا تيأر :لاق « ءاطع نب ورمع نب دّمحُم نع « "[رادلا] كلام

 . ” ُهَوْحَك َرَكَذ من « باح

 . بهو نبا هاورو
 :لاق « ليلخلا نب دمحأ انثدح :لاق « يزاّرلا ورمع نب دّمحُم انريخأ

 ةداتق يبأ نب هللا دبع نب ىحي انثدح :لاق « يدقاولا رمع نب دّمحُم انثدح

 نع « َرَّمْعَم نب َةَراَّمُع نع ( مْرَح نب ركب يبأ نب هللا دبع نع « يراصنألا

 :لاق « باب نب بئاسلا

 تقلُم « َنوُهراَك ُهل ْمُهَو ٍمْوَق ثيِدَح ىلإ َعَمتلسا نم : هللا َلوُسَر لاق
000 
 . ؛ ةّماّيقلا موي َكنألا ُهاَنذَ

 مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف عناق نباو « مجعملا يف يوغبلاو © (015) هجام نبا هاور ١-
 . هب شايع نب ليعامسإ ىلا مهدانسإب « ١57/1 ريبكلا

 . فيعض وهو « هللا ديبع نب زيزعلا دبع هيف :لاقو «© 0١ عمجملا يف يمئيطلا هركذو

 لاق امك « باب نب بئاسلا :هباوص « مهو وهو « ديزي نب بئاسلا :ةجام نبا ننس يف عقوو

 . 7050/9 فارظلا تكنلا يف رجح نبا

 . 184/57 ةعفنملا ليجعت :يف هتمجرت رظناو « أطخ وهو « يعرادلا :لصألا يف -؟

 . هب ةعيط نب هللا دبع ىلا هدانسإب « 475/8 دمحأ هاور -#

 . هب يدقاولا ىلا هدانسإب « ةفرعملا يقف ميَعُن وبأ هاور -4



 000 !يحّمُجا بيبَح نب نوُعّظَم نب نامثع نب بئاسلا -

 . هيبأ عم ارب َدهَش

 انثدح :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « بوقعي نب دّمحُم انربخا

 :قاحسإ نبا نع « سنوي

 « نوُعْطَم نب نامثع :ورْمَع نب ٍحّمُج يني نم ًارذَب دهس ْنَم ةيمست يف
 . " نامثع نب بئاسلا هنباو

 0 . ” يدع نب سيق نب ثراحلا نب بئاسلا-05 3

 . فئاطلا موي َدِهْشٌعما

 نع « سنوي انثدح :لاق «دمحأ انثدح :لاق . بوقعي نب دمحم انربخأ

 :قاحسإ نبا

 9 نم من « شيرق نم فئاطلا موي نيملسملا نم دهشتسا نم ةيمست يف
2 

 ,(5.054) دواد وبأو 2« (8*57) يراخُبلا هاور « ساّبع نبا ثيدح نم روهشم ثيدحلاو
 27١5/١ دمحأو 2 589/١١ قازرلا دبعو 2« (7915) ةجام نباو )5١١!١(« يذمرتلاو

 . 714/١١ ريبكلا يفو ء00/4٠ طسوالا مجعملا يف ناربطلاو « "هوو

 . 4.0059 دمحأو ,”دهإل يئاسنلا هاور « ةريره يبأ ثيدح نم اضيأ يور امك

 ةباصاإلاو 2 ١48/9" ةباغلا دسأو عع باعيتسالاو « ١ ما/9/ ةباحصلا ةفرعم - ١

1 . 

 . 581/7 ماشه نبأ ةريس -!؟

 ةباصإلاو « 807/8 ةباغلا دسأو « 559/7 باعيتسإلاو « ١78/8 ةباحصلا ةفرعم -#
1 . 
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 ١ 2 5 8 020 8 هم هم 5

 ”يراصنألا رذنملا دبع نب َةباَبَل يبأ نب د بئاسلا -

 . هب يتأف ( لَك يبلا دْهَع ىلع دلو

 نب نامثع انثدح :لاق « يروباسُيَنلا سودبع نب دمحم نب دمحأ انريخأ

 « فّرَطُم نب دّمحُم ناسغ وبأ انثدح :لاق « "ميرم يبأ نبا انثدح :لاق ( كيعس

2 

 . ل ّيبلا هب ينأ هباَبَ يبأ نب ُبئاسملا دلو ام
 :لاق , دوعسم وبأ انثدح :لاق ( ةدنم نب ىيي نب نمحرلا دبع انريخأ

 ممف 1 20 هبا اش ري ج7 8
 كلش و ذل لرش تعج :لاق « ةبابل ىبأ ىلع هللا بات امل :لاق

 ينام نم ج رثخأو ٠ 3 8 تْبصَأ يلا يمؤوق َراَد ٌرْحْهَأ يّنِإ « هللا لوُسَراَي
 ري رز و

 « ثلثلا َكْنَع ءىرجي « ةباّبل ابأ اي :لاقف ؟ هلوسر ىلاو لجو زع هللا ىلإ ةقَدّص

 . ؟ ثلثلاب ُتقَّدَّصَتَ

  -1١ماشه نبا ةرس ١75/4 .

 ةباصإلاو 2719/5 ةباغلا دسأو « 075/7 باعيتسالاو 2« ١880/7 ةباحصلا ةفرعم -!

 . مو

 خيش ؛ مرسم يبأ نباب فورعلا « يرصملا ملاس نب دَّمحُم نب مكحلا نب ديعس وه -

 . هريغو يراخبلا

 . هب ةصفح يبأ نب دمحم ىلا هدانسإب « 85/5 ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هاور -4

 ؟ه؟



 . ١ يدزألا ريَمُع نب بئاسلا -4* 0
 . ثيدَح يف ٌركذ ُهل

 « ماصع نب دمحأ انثدح :لاق « يلع وبأ قاّرولا دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 نب ليعامسإ ينربخأ :لاق « جيَرُج نبا انربخأ :لاق « مصاع وبأ انثدح :لاق

 هربخأ هنأ 2« فوع نب نمح رلا دبع نب ديّمَح ينربخأ :لاق ع دعس نب دمحم

 :لوقي يمّرْضَحلا نب َءالَعلا ٌعمّس هن « رمت تخأ نب ديزي نب بئاسلا

 . " لاي ث ثالث هكسُت ءاضق دعب رجاَهملا ْتْكْمَي لو هللا َلوُسَر لاق

 نب ٌدعس تام نإ يِراَقل ِرَمُع نب بئاسلا و يلا ٌرمأف :ليعاسإ لاق

 ١0/7 ناّبح نباو « 449/9 داحآلا يف مصاع يبأ نباو ء 07٠5و « 407/1 دمحأ هاورو

 مهدانسإب 2 ١٠/817و « ١81/5 ننسلا يف يقهيبلاو « "7/0 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو ؛
 . لسرم دانسا اذهو « هب ةبابل يبأ هدج نع بئاسلا نب نيسحلا نع يرهزلا ىلا

 يبأ هلج نع ةبابل يبأ نب نمحرلا دبع نع يرهزلا ىلا هدانسإب « )١575( يمرادلا هاورو
 . اضيأ لسرم وهو « ةبابل

 ءبمعك نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع يرهزلا ىلا هدانسإب 2 (77137) دواد وبأ هاورو
 هب هدج نع « هيبأ نع

 ١- ةباحصلا ةفرعم 8/١88١ « ةباصإلاو 281/7 ةباغلا دسأو +/74 .

 دمحأو ه178/8 فّئصملا يف قازرلا دبعو « »/١7١ يئاسنلاو ع (5109) ملسم هاور -؟

 دبع ىلا مهدانسإب « 54/6 ةكم رابخأ يف يهكافلاو 200199 يمرادلاو هع[

 . هب جيرح نب زيزعلا دبع نب كلملا
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 نب خرم أ 5 رمع نب هللا دبع وني دارأو « "[ةكع]رّبقُي الف 'ةلوخ

 ُساّنلا َرَضَح نق :لاقو « دلاَخخ نب هللا دبع ُمُهَعَنَمَف « ةكم

 * ديوس نب بئاسلا -4 4

 . اعز رز نم :ذ يلا نع
 . يظّرقلا بْعَك نب دّمحُم :هنع ىور

 انثدح :لاق « ديز نب دمحأ انثدح :لاق « يكملا دّمحُم نب دمحأ انريخأ

 انثدح :لاق « 'ئيدملا ىسوم نب هللا دبع انثدح :لاق « ديمح نب بوقعي

 ١ - ةيناثلا ةرجحلا ةشبحلا ضرأ ىلا رجاهو « نيقباسلا نم ( رماع يب فلاح شيرق نم يباحص «

 ةباغلا دسأ :رظني ( عادولا ةجح يف ةك يفوتو 87/7 .

 . رداصملا نم ةدايز نيتفوقعملا نيبام -9؟

 . باطخلا نب رمع نب هللا دبع لوح مالكلا ناف « أطخ وهو « ورمع :لصألا يف -#

 هب نمحرلا دبع نب ديمح ىلا هدانسإب « 770/5 دادغب خيرات يف يدادُْعَبلا بيطخلا هاورو هاور -4

 ةينث دنع هموق ةربقم يف هنفد يفوت املف « رمع نبال اقيدص ديسأ نب دلاح نب هللا دبع ناكو

 ىلا همسا لوحت مث « ةينامرخ اب كلذ دعب فرع يذلا عضوملا وهو ( نامرخ طئاحب رخاذأ

 . 075/١ يسافلا نيدلا يقتل مارحلا دلبلا رابخأب مارغلا ءافش :رظني « ةدباعملا

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « ١85/9 يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو « ١77/5 يناثملاو داحآلا -ه

 .. 81/8 ةباصإلاو ع9 5/7 ةباغلا دسأو « /١1 ةباحصلا ةفرعمو « 9

 ةجام نبا هل ىور « برقأ فعضلا ىلا هثيدحو « هيف فلتخا نمم وهو « يحلطلا يميتلا وه -1
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 نأ الإ « يفاّوَعلا نم م ْمكَدَحَأ ٍعْرَز نم بيصُي ءيش ْنِماَم : :لاق لي ّيبلا نأ

 . ١ ًارخأ اًهب هَل ْبْتْكَي هلل

 ا عر ن بئاسلا - 5

 ايم « ةسأرب حسصو ؛ اي كيبل كردأ ؛ صاعلا يأ نب نامكع معا

 بئاسلا نب ليّضفلا نب ُبعصم :هدّلو نمَف « اهب هّبَمَع هدَلَوو اهب تامو «

 . " يفقثلا

 . امهريغو يفقثلا نْوَع وبأو ( يعيبسسلا قاحسإ وبأ :هنع ىور

 78 23 مام 2 و 2

 حسمف ه ُهاَنأَف : ُمالْغ وهو اهم وُ و ينلا ىلع تلح ؛ ةكيلم هتأو

 0 مال

 ١- ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ١71/1 © هب بساك نب ديمح نب بوقعي ىلا هدانسإب .

 دبع ىلا مهدانسإب « مجعملا يف عناق نباو « مجعملا يف يوغبلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاورو

 هب يميتلا ىسوم نب هللا .

 نسح هدانساو « بئاسلا نب دالح ثيدح نم 14 دمحأ هاورو .

 راونالا راحب عمجم :رظني « تاناويحلا نم قزر بلاط لك : يئاوعلاو 570/7 .

 ةباحصلا ةفرعم -؟ ١87/1 « ةباصإلاو « 811/7 ةباغلا دسأو « 519/7 باعيتسالاو

0 

  -8وبأ هركذي حلو « ةمجرت هل دحأ حلو « ةباصإلا يفو « ميَعُت يبأل ةباحصلا ةفرعم يف هركذ ءاج

 ناهبصأ رابخأ ركذ يف ميَعُت وبأ الو « ناهبصأب نيثّدلحملا تاقبط يف خيشلا .

 هه



 صضعب نع « بئاّسلا نب ءاطع نع : َةَرْمَح يبأ نع ع,

 . اذهب بئاسلا نع ) هباحصأ

” 

 نادبع ىور

 . ' اذه يزّورملا َناَدَبَع نع « دّمحُم نب مساقلا نع تئدُح

 . "نمحرلا دبع نب بئاسلا -15 ظ
2 

 ناكو « َنيعْستو اعبرأ ْعْلَبَف « ُهَل اَعَدَف لي ّىبلا ىلإ هب ْتَبَهَذ ُهَتَلاَم نأ ع

 . ادلَح

 . ؟ بئاسلا نع 2

 0 . * يفقثلا ةملس نب َنالّيَغ ىلوم بئاسلا -7 ظ

 . عفان هنبا هنع ىور

 نوميم نب دّمحُم وه ةزمح وبأو « يزَورملا ةلَبَج نب نامثع نب هللا دبع وه « نادبع ١-

 1 . يركسلا

 . هيلإ رشي مل هنكلو « فّنصملا نع اهلك ةمجرتلا ميَعُن وبأ لقن -7
 . 711/9 ةباغلا دسأو 0 ١87/7 ةباحصلا ةفرعم -#

 وهو «ةلقنلا ضعب هيف مهو دقو -- ُهَدْنُم نبا هب ٍنيعيو « نيرخأتملا ضعب هركذ :ميَعُت وبأ لاق

 . رمث يبأ نباب فورعملا وهو « ديزي نب بئاسلا

 . رمغ يبأ نب ديزي نب بئاسلا ةمجرت يف مدقت ثيدحلا -4

 . #75 ةباصإلاو « 799/7 ةباغلا دسأو « »/١809 ةباحصلا ةفرعم -ه

 هرمأف « ةوسن ةرشع هتحت تناكو « فئاطلا حتف دعب ملسأ « يباحص يفقثلا ةملس نب ناليغو

 . 35٠0/8 ةباصإلا :رظني «رمع ةفالخ يف يفوت « نهاوس قرافيو اعبرأ كسمي نأ كلي يبلا
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 عفان نع « بيبح يبأ نب ديزي نع ( ةعيهل نبا نع ء بُهَو نبا نع « هيبأ نع

 اًملَف « كي ُييبلا ُهَقَتعَأَف « َمَلْسَأ هنو « ةمّلَس نب َنالْيعل ًادْبَع َناَك ُهاَيأ نأ

 . ١ ِهْيَلَع ُهَءَأَلَو لَو هللا َلوُسَر ّدَر َمَلْسَأ

 نب بئاسلا -

 ل :َي ُئبلا ُهل لاق

 . راسي نب ناميلس :هنع ىور

 . هللا دبع ُهاَمَسَف , و ّيبلا هب يأ

 نم ًالُخَر ُتعمس « ليبق يبأ نع « ةعيهل نبا نع ؛ ديعس نب يبق هاور

 . هلو يبلا يب  يتأ :لوقي ٍرافغ

 . رصم خيرات يف سنوي نبا هاور :لاقو « ةباصإلا يف رجح نبا هركذ ١-

 ةباصإلاو 2717/8 ةباغلا دسأو « 070/7 باعيتسالاو « ١881/8 ةباحصلا ةفرعم -19

 . م/م

 شيبح يبأ تنب ةمطاف وخأ « يدسأ يشرق وه :لاقو « ةباصإلا يف رجح نبا :ةمجرتلا لقن -#

0# 
 ع« 51١6/8 ةباغلا دسأو #/1١810« ةباحصلا ةفرعمو « ١97/8 يوَعَبلل ةباحصلا مجعم -4 ١ م

 . 75/7 ةباصإلاو

 07“ ها/



 نع « نوراه نب ىسوم انثدح :لاق « يئاسنلا هللا ديبع نب دّمحُم ٌةانربخأ

 . ' اذمك ةبيتق

 "رّصْيَق نب ةمالس- ه٠. *
 ىلع ًايلاَو َناَك « ٌرْصصم لهأ يف هُدادع « َةَبحُص هل تبنت مل « ةّملَس :ليقو

 . . سدقملا تيب

 وبأ ةعيبر نب ورمعو « ِنَرَيلا هللا دبع نب دْنْرَم ريخلا وبأ :هنع ىور

 . يمرضحلا ءاثعشلا

 نب حْوَر عابنّرلا وبأ انثدح :لاق « يزاّرلا ةبتع نب نسحلا نب دمحأ انربخأ

 :ح « يرصملا ريفُع نب ريثك نب ديعس انثدح :لاق « جّرفلا

 ريغو عماج نب ميهاربإ نب دمحأو « ناميلس نب عيبرلا نب رمع انربخأو

 بيعش انثدح :لاق « يطايْمّدلا ليعامسإ نب لهس نب ركب انثدح :اولاق « دحاو

 نب ةعيهَل نع « " دئاف نب َناّبَر نع « ةعيهّل نبا انثدح :لاق « يِْيِحّتلا ىيي نب

 :لاق « رصيق نب ةمالّس نع « ةعيبَر نب ورمع نع « َةبقُع

 نب يبح ليبق يبأ نع ةعيهل نب هللا دبع ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو « يوغبلا هاور ١-

 . هب ءىاه

 (« 585/7 باعيتسالاو « ١781/8 ةباحصلا ةفرعمو « ١97/7 يوَعَبلل ةباحصلا مجعم -؟

 . ١5/8 ةباصإلاو « 4١ 4/؟ ةباغلا دسأو

 ف يراحبلاو يئاسنلا الا ننسلا باحصأ ىور « ثيدحلا فيعض وهو « يرّصملا وه -»

 . درفملا بدألا
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 منهج نم هللا ُهَدَعَ « هللا هْحَو َءاَكتْلا امري َّماَص ْنَم :ي هللا لوُسَر لاق راس سال قم مارش

 . ١ رنا ىلح ا وهو رباع دك
 ىسيع نب قاحسإو «ءىرقملاو « ٍبْهَو ٌنباو « ميهاربإ نب ّيكَم ُهاور

 . " دئاف نب َناّيَر نع « ةعيهل نبا نع « ىي نب لماكو ٠
 انثدح :لاق « ليعامسإ نب دّمحُم انثدح :لاق « دمحم نب دمحأ انربخأو

 يبأ نع « َةبَقُع نب ةٌعيِهَل نع « َناَّبَز نع « ةَعيِهَل نبا نع « ديزي نب هللا دبع

 َوْحَن « َةريرُه يبا نع « رصُيق نب ةمالّس نع - ةعيبر نب ورمع وهو - ءائْعّشلا

 . " اعوفرم هوحن «ءىرقملا نع « ناَداّبَعلا ءاجر يبأ نب دّمحُم اورو

 0 ؛ورْمَع وبأ ةمالس -05 7

 280 م

 . ورمع هنبأ هنع ىور

 ١- هب ةعيط نب هللا دبع ىلا هدانسإب « 54/1 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور .

 . 777/9 دنسملا يف ىلعي وبأ هاور « بهو نب هللا دبع ثيدح -؟

 . مجعملا يف يوغبلا هاور « ىسيع نب قاحسإ ثيدحو
 . هب ءىرقملا ديزي نب هللا دبع نع . 570/5 دمحأ هاور -#

 . ١؟9/» ةباصإلاو « 4١/9 ةباغلا دسأو « ١508/7 ةباحصلا ةفرعم -4 َء

 ,ه*ؤ>>0



 :لاق « "عطقألا دلاخ نب رمع نب ناميلس انثدح :لاق « يرْيَجْبلا |١

 « هبيأ نع « ةمالس نب ورمع نع « ديزي نب روث نع « ”دشار نب بهو انثدح

 :لاق

 4 هديب سودرفلا ةّنح ةّصَرع سنك لجو ّرَع هللا نإ :كي هللا لوسُر لاق

 8 . © ةمالي هما

 نك ل -

 . بله لاب ُفوُرْعَم وهو , ءاهلا باب يف ةاَنَحَرْخأ « ةصييق هنبا :هنع ىور

 8 اورَمَع نب مالس -ه.
 . و يبلا باَحْصُأ نم

2 

 . ٌمْهَو وُهَو « دْيَص بلك الإ ٌرشَر ٌبآلكلا :َلاق

 ريسلا يف هتمجرت رظناو (« هتبثأ ام باوصلاو ءاطح وهو « رمع نب دّمحُم :لصألا يف ءاج ١-

04 . 

 ع ةقرلاب يبأ هنع بتك ١71/4: ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا لاق « يقرلا يشرقلا وه -؟

 . 780/8 تاقثلا يف َناَّبح نبا هركذو

 . رمع نب ناميلس ةباوص « أطخ وهو « ورمع نب ناميلس :لصألا يف ءاجو
 "17/9 ليدعتلاو حرجلا « ليطاوب ثيداحأب ثدح ثيدحلا ركنم :متاح وبأ لاق « يقرلا وه -*

 . هب رمع نب ناميلس ىلا هدانسإب « ميعُت وبأ هاؤر -4

 ِء
 .ه5؟/5و 2 ١ا//* ةباصإلاو « 4١4/9 ةباغلا دسأو 2« ١ه9/ ةباحصلا ةفرعم -ه

0 4 
 . »/١8 ةباصإلاو « 411/5 ةباغلا دسأو « */١١09 ةباحصلا ةفرعم -5

 7ك



 « نوراه نب ىسوم انثدح :لاق « ءاجر يبأ نب هللا ديبع نب دّمحُم انربخأ

 نع « رّشب يبأ نع ع1 ةناَوَع وبأ انثدح :لاق ع ديعس نب ةبيتق انثدح :لاق

 :لاق هنأ 3 ينل احصل نع ؛ ورمع نب مالس

 نم لحجر نع ( ورَمَع نب مالّس نع ( رشب يبأ نع ( ٌةريغو دبش ُةاور

 . ثيدحلا اذه َرْحَ « كي ّيببلا باَحْصُأ

 ١ " مالّس نب هللا دبع تخأ نب مالّس -ه 4 8
 أَوُمماَء َنيِذّلا اماني »:هباحصأ يفو هيف تلزنأ ( هركذ مدقت دقو (مهودووهو . روع مسا. - 6 . 6 1 000 2 75 هنو

 . 4 ِفِلوُسَرَو ِهللاب أونِماَ

 نب دّمحُم انثدح :لاق « يدْنَقَرَمَّسلا قاحسإ وبأ ورمع نب ليعامسإ انربخأ

 نب دّمحُم انثدح :لاق ميهاربإ نب قاحسإ نب يلع انثدح :لاق « ديمح نب دماحن

 :ساّبع نبا نع « حلاص يبأ نع « بئاّسلا نب دّمحُم نع « ناورم

 . < .هوشرو كب ويا اوت نيل 0 م و و وسار ل 2
 ؟ يوتّشلا ريَهُز يبأ نب نايفس - 1

 . ةيشحو يبأ نب رفعج وه رشب وبأو « يركشيلا هللا دبع نب حاضولا وه -
 . (4508) مقرب « مالس نب ةملس يف هركذ مدقت -؟

 ش عناق نبال ةباحصلا مجعمو 2 ١960/7 يرَعَّبلل ةباحصلا مجعمو تع يناثملاو داحألا -*
1 

 . ١77/8 ةباصإلاو « 4١14/7 ةباغلا دسأو 2« ١784/7 ةباحصلا ةفرعمو ل

 الكا



 نب هللا دبع نب ةراَرَم نب ريَمُت نب نايفس :ليقو «درقلا :ريمُز يبأ مساو

 : « نآلّمك نب ديزي نب كلام تنب نبا « فْوَع نب دزألا نب رّْصَن نب كلام

 . يريَمُتلا :ليقو « ةوُتْسدْرَأ

 . ديزي نب بئاسلاو « ريبّزلا نب هللا دبع :هنع ىور 00

 قاحسإ نب ليعامسإ انثدح :لاق « يراخُبلا دماح يبأ نب دِّمحُم انربخأ

 :لوقي ييدملا نب ؛ يلع تعمم :لاق

 ةوئَسدرَأ نم « درقلا ريهز يبأ مسا « ريهُر يبأ نب نايفُس

 هللا دبع نب دَّمحُم انثدح :لاق « رصمب يفئارَطلا فسوي نب نسحلا انربخأ

 :ح « ضاّيع نب سنأ َةَرْمَّض وبأ انثدح :لاق « مكحلا دبع نب

 :لاق « رابحلا دبع نب دمحأ انثدح :لاق « دايز نب دمحم نب دمحأ انربخأو

 :حا ٠ ةيواَعُم وبأ انثدح

 وبأ انثدح :لاق « دوعسم وبأ انثدح :لاق « ىيي نب نمحرلا دبع انربخأو

 نع « ريبزلا نب هللا دبع نع « هيبأ نع « َةوُرُع نب ماشه نع مهلك « َةَماَسُ

 :لاق « ريهز يبأ نب نايفس

 َنولّمحَتيِف انوي موق اهم يتلا ٠  ُنَمَيلا حَئْفُت :لوقي كي ّيبلا ُتعمَس

 قارعلا حَتفُتو ( َنوُمْلْعَي اوناك وَ ل مُهَل ريح ةنيدمسلاو « ْمُهَعاَطَأ ْنَمو ْمِهيِلاَهأب

 هك قل دعم

 مهل ٌريخ ةنيدملاو « ْمُهَعاَطَأ ْنَمو ْمِهيلاَهأب نولمحتيف َنوُسُبي موق اًهْنم يتأَيق

 يرابلا حتف :رظني « اهيلإ اوريسيل اهرابحأ نوئرقتسيو دالبلا نع نولأسي :ليقو « ةعرسلا

7/4 . 
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 نمو مهيلاهأب َنولَمحَتَف نسي موق اًهْنم يتأيق مالا ٌحُئفُتو « نوملعي اوناك ول ه 20 8 ا رع دعم < اوم 0 هو

 ١ َنوُمَلْثَي اوُناَك ْوَل مُهَل ٌريَخ ةنيدمبلاو  ٌمُهَعاطأ
 3 0 ءاو 20 با عع 3 0

 نب بيعشو « مْزاَح يبأ نباو « جيرج نباو . بيهوو « كلام ةاور

 " ةعامجو قاحسإ

 | "يفق ثراحلا نب ةعيبر يأ نب هللا دبع نب كايفس -2 05 1

 . فئاّطلا لهأ يف ُهُداَدع « ةبْحُص ُهل
 « هنبا نايفس نب هللا دبع و « ريبزلا انبا ةوُرْغ و « هللا دبع :هنع ىور

 . دحاَو ريغو « ريبح نب عفانو
 نبا انثدح :لاق « دوعسم وبأ انثدح :لاق « ىيي نب نمحرلا دبع انريخأ

 :لاق ١ ىفقثلا هللا دبع نب نايفس نع « هيبأ نع ( ةوُرْع نب ماشه نع. « ريم

 محملا يف يناربطلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نباو « 7 دنسملا يف ةبيش يبأ نبا هاور ١-

 . هب ةورع نب ماشه ىلا مهدانسإب « 85/17 ر يبكلا

 يراحُبلا :هيلا هدانسإب هاورو . هب ةورع نب ماشه نع « هه ؛ص أطوملا يف كلام ثيدح -1

 . 87/9 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو « مجعملا يف يوغبلاو 2« 770/0 دمحأو 2« (1875)
 محبعملا يف يناربطلاو 2« 770/5 دمحأ دنسمو « (11459) ملسم حيحص يف جيرج نبا ثيدحو

 . هنع قازرلا دبع نع « 87/17 ريبكلا

 . ىسيع نب قاحسإ ثيدحو
 عناق نبال ةباحصلا مجعمو 2 1948/ يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو « 777/7 يناثملاو داحآلا -#

 عة. ؟ ةباغلا دسأو 2 579/9 باعيتسإلاو 2 7١1م6/9 ةباحصلا ةفرعمو سال

 . ١١4/7 ةباصإلاو
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03 

-- ٍِ 
1 

 5 ب ج١ 2 3 بم 6
 خا < 0 اع ]مع 0-3-4 ١

 6 3 ١ ٍِي 8

 . ةورع نب ماشه نع روهشم ثيدح اذه

 . ةورع نع « هريغو دائزلا وبأ ةاورو

 نب دّمحُمو « هللا دبع ُهنبا : هللا دبع نب نايفس نع ثيدحلا اذه ىورو

 م

 . ' مهزيغو ريبَح نب ٌعفانو « زعاّم نب نمحرلا دبع نب دّمحُمو « ديوس يبأ

 ىجي انثدح :لاق « رفعج نب ىحي انثدح :لاق « ديعس نب دمحم انربخأ

 :ح « نكّسسلا نب

 « ريرَج نب ْبْهَو انثدح :لاق « ةبآلق وبأ انثدح :لاق « ةمئثيخ انثدحو

 « هيبأ نع « نايفس نب هللا دبع نع « ءاطع نب ىَّلْعَي نع « ةبعش انثدح :الاق

 0 :لاق
 ه و م 2

 ال اما لق ! 3 :لاق ؟ َكَدَعَب ادَح
 34 4 3 لا كه اس 8
 هنع لأسأ ال رْمُأ ىلع ينلُذ « هللا لوُسَراَي :تلق

 وسلم لم 2:

 ١- دنسملا يف ةبيش يبأ نباو « (58) ملسم هاور ١914/7 © ةنسلا يف مصاع يبأ نباو ١/١5 «

 هب ريمت نب هللا دبع ىلا مهدانسإب .
 دمحأ هاورو  2 1١7/8هب ةورع نب ماشه ىلا هدانسإب « ”509/ع ناّبح نباو .

 نامبالا باتك يف فّنصملا هاورو ١/ » 7943هب َُدْنَم نب ىيحي نب نمحرلا دبع نع .
 عماجلا دنسملا :رظنا -؟ /47-141/10 .

 #- دمحأ هاور  4١5/8ريبكلا خيراتلا يف يراحُبلاو « (؟9١7) يمرادلاو ع« ٠٠١/٠ ؛«

 ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو ٠١١/755 «٠ ىلا مهدانسإب « 79/1 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو

 هب جاجحلا نب ةبعش .
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 نع , يفقلا هللا دبع نب نايفس نع : :لامتف « لّضفملا نب , رب ةاور

 نب نايفس وأ 2( كايفس نب هللا دبع نع « ةبعش نع 2 " دواد لاقو

 هللا دبع

 . " كسي لو « ءاطع نب ىَلْعَي نع « ميِشُه هاورو

 انثدح :لاق « مَرْككُم نب نسحلا انثدح :لاق « ناميلس نب ةمثيخ انربخأ

 نع « باهش نبا ئثدح :لاق « دعس نب ميهاربإ انربخأ :لاق « نوراه نب ديزي

 :لاق « , يفقثلا هللا دبع نب نايفس نع « زعاّم نب نمحرلا دبع نب دّمحُم

 0 ردل :4 هللا لوُسَر لاق ؟ هب ٌمِصَنْعَأ رْثأب ٍنْئَدَح «هللا لوُسَراي :تلق

 داسلب أف ؟ يلع فاحت أ « هللا لوُسَراَي :تلق 00
 هب ايدل

 ( هللا

2 7 
 اق سا

 ذه :لاق مث « هسفن

 ١- ىربكلا نئسلا يف يئاسنلا هاور ١١/ » 7907هب لضفملا نب رشب ىلا هدانسإب .

 لامكلا بيده يف يرملا لاق ١٠/ :40طلغ وهو .

 دواد ىمسي مهنم دحاو لكو « ةبعش نع يوري دحاو نم رثكأ كانهو « لصالا يف اذك -؟ «
 دحأ مل ينأ الا « (وبأ) ظفل لصألا نم طقسو « يسلايطلا وهو « (دواد وبأ) نوكي دقو

 ملعأ هللاف « هريغ يف الو دنسملا يف ثيدحلا اذهل ةبعش نع دواد يبأ ةياور .

 هب ريشب نب ميشه نع 2« ١4ص تمصلا باتك يف ايندلا يبأ نباو « 5784/4 دمحأ هاور .
-* 

 أطخ وهو « ميشه نم الدب ميَعُت تمصلا باتك يف عقو :ةظوحلم .

  -4دمحأ هاور  » 4١7/8هب نوراه نب ديزي نع .

 ةنسلا يف مصاع يبأ نباو © (7977) ةجام نبا هاورو ١/١5 « ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو
 ٠ « ناّبح نباو ١/ » 07ء 707/4 مكاحلاو « 74/9 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو

 هب دعس نب ميهاربإ ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف معن وبأو .
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 ودم ه2 ١ ئل 00

 2 "عّمَجُم نباو « دشار نب نامْعُلاو « ”ُرَمْعَمو ١« ٌبيَعُش ةاور

 نع « زعام نب نمحرلا دبع نع :اولاقف « يرهُزلا نع ( ؟ىيي نب ةيواعمو

 هللا دبع نب نايفس

 نايفس نع « ذاعم نب نمحرلا دبع نع « عّمَجُم نبا نع :ميَعُن وبأ لاقو

 هللا دبع نب

 « بعالم نب دمحأ انثدح :لاق « يوغبلا قاحسإ نب هللا دبع ٌةانربخأ]

 يذلا ذاعم نب نمحرلا دبع ثيدحب « عّمَجُم نبا نع « مِيَعُت وبأ انثدح :لاق

 . *[مّدقت

 نايفس ُهَدَح نأ « ديَرُس يبأ نب دَّمحُم نع « يرهُزلا نع « سُئوُي لاقو

 . هب يسلايطلا دواد يبأ ىلا هدانسإب « 7917/١ نامبالا باتك يف فّنصملا هاورو

 . 78/١١ دادغب خيرات يف يدادْعَبلا بيطخلا :هثيدح ىورو « ةزمح يبأ نب بيعش وه ١-

 يف يئاسنلاو ع« 4١/9 دمحأو « )5151١( يذمرتلا هاور هثيدحو « دشار نب رمعم وه -؟

 . 5/11 ناّبح نباو « 780/٠١ ىربكلا ننسلا

 يقأيسس نكلو « نايفس نع يرهزلا نع هثيدح دجأ ملو « عمجم نب ليعامسإ نب ميهاربإ وه -»

 . رخآ قيرط نم هثيدح

 . هب ىحي نب ةيواعم ىلا هدانسإب « ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -4

 . لحما اذه يف نوكي نأ هقحو « مداقلا دانسإلا دعب دانسإلا اذه ءاج -ه

 . هب عمج نبا نع ميَعُت بأ نع « )77١54( يمراّدلا هاور ثيدحلا اذهو

 . هب يليالا ديزي نب سنوي ىلا هدانسإب « 5/١ هحيحص يف ناّبح نبا هاور -5

 لكك



 مر
 . يغقثلا نابَأ ٌنبا وهو « بْهَو وحأ

 . نيريس تنب ةّصْقَحو : َةَقْيقُر تنب ةّميَمَأ :هنع ىور
 « قوزرم نب ميهاربإ انثدح :لاق « يركسَعلا ليعامسإ نب دمحأ انربخأ

 دبع ئيثدح :لاق 2 "نمح رلا دبع نب هللا دبع نع « مصاع وبأ انثدح :لاق

 :تلاق ( ةقْيقر نع : ةَقْيَقُر تنب َةَمْيَمُأ نع ٠ مكحلا نب هبر

 اقيوس ُيفسُف « لع لحد « فئاّطلا نم َرْصَنلا ُبْلْطَي لَو هللا َلوُسَر ءاج

 ( ينوي اذإ :تلقف , اهل يَلَصْنالو : مَُتيعاَط يدنا :لاقو « بِرَشَف 2

 . ؟ تّْيَلَص اذإ كَرْهَظ "ًييبْلَقَو « ةّيغاطلا اذه بر يب :يلوقف كوءاَج اذإ :لاقف

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 70/7 يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو ع 77 4/* يناثملاو داحآلا ١-

 ع 409/5 ةباغلا دسأو « 5.0/8 باعيتسالاو « ١١85/8 ةباحصلا ةفرعمو 2« 50١

 . ١١8/7 ةباصإلاو

 نسب مكحلا نب , هبر دبع هخيشو « يفئاطلا بعك نب ىلعي نب نمحرلا دبع نب هللا دبع وه -1
 . ليسارملا يف دواد وبأ هل ىور « لوهحجب وهو « يفئاطلا يفقثلا نايفس
 يف ءاجو . 707١/0 ناسللا « ناسللا ههجو نع ءيشلا ليوحت :بلقلاو « لصألا يف اذك -*

 . (اهيلوف):رداصملا عيمج
 « 157/8 ريبكلا خيراتلا يف يراحخُبلاو « 497/8 ىربكلا تاقبطلا يف دعس نبا هاور -4

 كاحضلا مصاع يبأ ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميعُت وبأو ٠ 47/17 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو

 . هب دلخم نب

 لال



 :تلاق « ةقيقر نع « 'همأ نع « !وكحلا نبا وأ « مكحلا ٍثدحو :لاق 6 5 ّة 0 0 مآ 2 ِِع 0070 5 5 .٠
 ّْ 2 14 م 2 ص

 :ًالاق « سْيق انبإ نايفسو ْبْهَو ياَوَحَأ نئَدح
 ها مس ” م 00 0 ا .٠ 00 لري هه مه ع 0

 ىلع تنام :الاق ؟ امكمأ تلَعفاَم :لاقف « هيي ىلا اَنْيَنأ فيقث تملسأ امل

 . ” اذإ امكُمأ تَملسَأ :لاقف « تَكرُت ىّنلا لالا 2 مس س6 7 . ه اس و 2 1

 ؛ يمرطَحْلا دسأ نب نايفس --
 2 ع 0 0 0

 . ماشلا لهأ يف هداَدع « ديّسأ نبا :لاقيو
 اا ا -

 . ريفن نب ريبج :هنع ىور

 « ناَرِهَبلا ديمحلا دبع نب ناميلس انثدح :لاق « ناميلس نب ةمثيخ انربخأ

 :ح

 ةزمح نب ىيحي نب دّمحُم نب دمحأ انثدح « يمرضحلا دمحأ نب دلاخ انربخأو

 حيرش وبأ نربخأو :لاق ( ةّيقب انثدح :لاق ( حيرش نب ةوُيَح انثدح :الاق 2

 ١- لاوقأ ةرشع ىلع هما يف فلتخا « يفقثلا « مكحلا نب نايفس وأ « نايفس نب مكحلا وه (

 مقرب هركذ يأيسو « يباحص وهو « 44/9 لامكلا بيذهت يف يزملا اهركذ )0١5(«

 يفقثلا مكحلا نب هبر دبع دلاو وهو .

 . ةقيقر تنب ةميمأ يه -؟

 «84/9١و 2« 3704/١ عناق نباو « مجعملا يف يوغبلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور -#

 . هب ةميمأ همأ نع مكحلا نب هبر دبع نع نمحرلا دبع نب هللا دبع نع مصاع يبأ نع
 عناسق نبال ةباحصلا مجعمو « 7١/9 يوَعّبلل ةباحصلا مجعمو « 87/0 يناثملاو داحآلا -4

 ع 407/9 ةباغلا دسأو « 578/9 باعيتسالاو « #//١10 ةباحصلا ةفرعمو « ١/1"

 . ١١1/7 ةباصإلاو
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 نب ريح نب نمحرلا دبع نع ْتدَحُي هابأ ٌعِمَس هن ( !ةيِمَرْضَحلا كلام نب ةراَبْص

 :يمّرْضَحلا دسأ نب نايفس نع ُهنَدَح هابأ نأ :ر يفت

 َكَْل وُه ام َكاَمَأ ْتّدَحُت نأ ةناّيبخ نم ربك :لوقي و هللا لوُسَر عِمَس ُهَل

 . ؟ بذاك ُهَل تنأو ( ُقدصُم

 1 . هجولا اذه نم الإ ُفَرْعُيال « ٌبيرغ ثيدح اذه

 8 . ”يالؤخلا بْهَو نب نايفس -8 1

 ةنس «٠ ةّيقيرفإو رم َحْنَق دهشو « كي يبلا ىلع َدَفَو « نمأ ابأ ىَنْكُي
 نيتنثا ةنس يفوت ( و ّيبلا َّعَم عادلا ةَجَح دهس دق ناكو « نيعْبَسو نام

 . ىلعألا دبع نب سّئوُي نب ديعس وبأ يل ُهَلاق « نيناثو

 هللا دبع نب دئرَم ريخلا وبأو « ةناشع وبأو . راسي نب ملسم :هنع ىور

 هل
 . نمؤي نب يح :ةئاشع يبأ مساو 2

 ١- يئغملا يف يبهذلا لاق  :*1١فرعيال « ةيقبل خيش وه .

 « (294) درفملا بدالا يفو « 85/4 ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلاو « (4911) دواد وبأ هاور -؟
 ف ٍناربطلاو « مجعملا يف عناق نباو « مجعملا يف يوغبلاو  داحآلا يف مصاع يبأ نباو

 مهدانسإب « ةفرعملا يف مع وبأو ع ١4717/4 لماكلا يف يدع نباو « 69 ريبكلا مجعملا
 . هب حيرش نب ةويح ىلا
 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 7٠/7 يوُعَبلل ةباحصلا مجعمو « 547/0 يناثملاو داحآلا -*

  » 320١ةباحصلا ةفرعمو //١410 « ةباغلا دسأو « 581/9 باعيتسإلاو 9/4٠١ «

 ةباصإلاو ١717/8 .
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 « ليعامسإ نب ب ٌرْشَبَم انثدح :لاق « ديلولا نب ُبحاَح انثدح :لاق « قاّرَولا

١ 
 :لاق « "نيربح تيب لهأ نم 0 بيبش يبأ نب ثايغ

 )2 ؟ناوُرْيقلاب ٌنْحَنو ( لو يبلا بحاص « ٍبْهَو نب نايفس انب ُرُمَي َناَك

 * ُهَفْلح اًهاَحْرَأ دف « ةّماَمعب ٌمَتْعُم وهو « اَنْيَلَع َملَسَف , باّتكلا يف ةّمْلغ ُنْحَنو

 روهشملا مامإلا « نكسلا نبا وه نامثع نب ديعسو « أطخ وهو « يصمحلا :لصألا يف ءاج ١-

 . 15//7١١17 ءالبنلا مالعأ ريس :رظني « دادغب نم هلصأ يرصم وهو ؛

 ليدعتلاو حرملا يف متاح يبأ نباو + ٠٠0/1 ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هركذ « يناربخلا وه -؟

 يذلا وهو :لاقو « ينامحلا ثايغ ١/97: تاقثلا يف ءاجو . هلاح نع اتكسو .« 7

 . رص عضوم ءارمحو « يوارمحلا ثايغ :هل لاقي

 ٠  -7نادلبلا مجعم :رظني « ةّرغو سدقللا تيب نيب ةديلب :نيربج تيب ١/515 .

 « سنوت يف مويلا عقتو « ةيقيرفإ يف ةفورعم ةنيدم - هيناث نوكسو هلوأ حتفب -- ناوريقلا -4

 ١١١5/7 مجعتسا ام مجعم :رظني « بونجلا ةيحان نم اليك ١١١ ةبارق اهتمصاع نع دعبتو
 . ٠١/١ يكلاملا ركب يبأل ةيقيرفإو ناوريقلا ءاملع تاقبط يف سوفنلا ضايرو «

 ليعامسإ نب رشبم ىلا هدانسإب « مجعملا يف يوغبلاو « 407/4 ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هاور -ه

 . هب
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 بْهَو ّنب نايفس تعمس :لوقي « 'يئاّبّسلا رمش يبأ نب َديعس تسعمس :لاق

 :لوقي « يالؤخلا

 . " قاب ّدَحَأ اَهرْهَظ ىلَعو ةّئاملا يتأت ال :لوقي ِي هللا َلوُسَر تعمس

 زيزعلا دبع ىلع لَّّدف َماَقَف ( ” ةريِجُح نب نمحرلا دبع هب ْتْنَدَحَف :لاق

 دبع ُهلأسف « ٌريبك خيش وهو : ًالوُمْحَم *[نايفُسب اوُرَمَف] « ُهن
000 

 :لاقف (ةهنَدَحف زيرعلا

 7 7 ًِ 00 43 غل ه ع هم 3

 لاقف « ةئاملا سأر ىلإ ُهَعَم ناك نّمم ٌدَحَأ ىقبي ال ُهَّنَأ ينعي « ُهلَعل

 ١ م ا 0 ا ا 2
 لوقي هي هللا لوُسَر تعمّس اذكه :نايفس ١ .

 . هحّولا اذه ّنم الإ ُفَرْعُي ال « ٌُبيرغ ثيدح اذه

 ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس ىلا ةبسنلا هذه « ةطوقنملا ءابلاو نيسلا حتفب - يئابسلا ١-

 باسسنألا :رظنيو 2« 54/4 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذ رمش يبأ نب ديعسو «
. 

 ءةفرعملا يف ميَعُت وبأو « 87/1 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف عناق نبا هاور -؟
 1 . هب بهو نب هللا دبع ىلا مهدانسإب

 ملسم هل ىور . ةقث اثدحم ناك « اههيقفو رصم يضاق « يرّصملا هللا دبع وبأ وه -#

 ةعبرألا ننسلا باحصأو

 ناكو « رصم ريمأ « زيزعلا دبع نب رمع دلاو « يومألا مكحلا نب ناورم نب زيزعلا دبع وه -4
 مالعأ ريسؤ :رظني 18 ةنس يفوت « ادحاو اثيدح دواد وبأ هل ىور « ثيدحلا ليلق ةقث

 . 7149/4 ءالبنلا

 . ميَعُت يبأل ةباحصلا ةفرعم نم بيوصتلاو « اهل ئعمالو « نايفس لمحف :لصألا يف -ه
 . قباسلا ثيدحلل اممتم « ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور -5

 اال



 و -
 - 0 هم ره ه

. 50 
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 ] رحاه « يؤل نب بعك نب [صيّصْه] نب ورَمَع نب حّمُج نب نم

 ارث ده دقو «ةشبخلا ضزأ

 0 ١ بيبَح نب رَّمْعَم نب نايفس - | 3

 ىل

 انثدح :لاق « رابحلا دبع نب دمحأ انربخأ :لاق « بوقعي نب دمحم انربخأ

 :قاحسإ نب دّمحُم نع « ريكُب نب سُنوُي

 نب حّمُح ين ْنِم اَرْدَب دهَشو ٠ ةَضْبحلا ضرأ ىلإ َرَجاَه ْنّم ةيمست يف
 " بيِبَح نب ِرَمْعَم ُنِب نايفس :يول نب بْعَك نب صْيِصُه نب ورْمَع

 يِميمّتلا نمحرلا دبع نع ( *ىحي نب ٍميَِعُل نع «ةيواَعُم نب ناورم ىورو

 :لاق « بيبَح نب ِرَمْعَم ُنب نايفس :هل ُلاَقُي لُجَر ْنع « همْوَق ْنم خيش نع ٠

 هعام اكس هلو >0 2 هس, قلق يع ُ لص < 1

 لهأ نم ناك اًدَوُسُم ناك ولو ( اًضيبم ةقرو تيرأ :ُِلو هللا لوُسَر لاق

 ةباضصإلاو 2« 408/7 ةباغلا دسأو 2570/9 باعيتسإلاو « /١١8 ةباحصلا ةفرعم ١-

. 

 ةرهمجو 2 ”85ص يريبزلا بعصمل شيرق بسن :رظنيو « أطحخ وهو « صصيه :لصألا يف -؟

 . ١ ه؟ ص مزح نبال برعلا باسنأ

 . 119/9و 2 3881/١ ماشه نبا ةريسو « 77ص يزاغملاوريسلا -#

 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نباو « 49/4 ريبكلا خيراتلا يف يراخُبْلا هركذ « يديعسلا وه -4

 نمحرلا دبع هخيشو . 071/7 تاقثلا يف ناَّبح نبا هركذو « هلاح نع اتكسو «:« 04

 هدحأ ملو هنع تثحب يميمتلا

 مام



1 

 " يبراحملا ماَّمَه نب نايفس -هذ١

 م6 همر 6

 . تايفس نب ورمع هنبأ :هنع ىور

 :لاق « دلَحم نب دمحأ انثدح :لاق « مصاع نب دمحم نب دمحأ انربخا

 نع « هدج نع « هيبأ نع « مامه نب نايفس نب ورمع نب لضفلا نب ديزي
 00 :لاق « مامه نب نايفس

 ١- ةشئاع ثيدح نم هوحنب يور نكلو « هركذ وأ هاور ًادحأ دجأ لو « فيعض ثيدحلا «

 نسح هدانسإو 2 50/5 دمحأو « (؟784) يذمرتلا هاور .

 يبنلا جوز ةجيدخ مع نبا « يدسألا يشرقلا يصق نب ىزعلا دبع نب دسأ نب لفون نبا وه ةقروو
 لاوقألا ضرعتسا نا دعب « 7017/5 ةباصإلا يف رجح نبا لاقو « همالسا يف فلتحا « دي

 رظن هل-:ةبحصلا تابثإ قو :هيف .

 ةباحصلا ةفرعمو « 77/+ ىناثملاو داحآلا -؟ /١789 « ةباغلا دسأو « 591/7 باعيتسإلاو

 ةباصإلاو ءة.و/“ #»/١70 .

 "- ةفصخ نب براحم نب نم هلعج يف مصاع يبأ نبا ميعُن وبأو ُهَدْنَم نبا قفاو :ريثألا نبا لاق «

 نم يهنلا رركت دق هنأل « يدنع رهظألا وهو :لاق « سيقلا دبع نم ربلا دبع نبا هلعجو

 رجلا ذيبن نع سيقلا دبعل دلك يبلا .

 فضا



 هللا نم ٌماَرَح ُهنِإف « املا ذيب ْنَع َكَمْوَق هلا :لَو هللا لوُسَر يل لاق هيف لس

 ؟
 هلوُسّرو

 ” يفقثلا مكحلا نب نايفس -5 7

 هيف فلتخم

 انثدح :لاق « ىيحي نب يرّسلا انثدح :لاق « ناميلس نب ةمثيحخ انربخا

 نب مكحلا نع ع دهاجم نع « روصْنم نع ( نايفس انثدح :الاق ةصيبقو ىلعي

 :يفقثلا مكحلا نب , نايفس وأ « نايفس

 بوثلا ءارو نم رف رف حضنف ول 5 يي © باشلا ِءاَرَو رم لَلَبلا تْئأَرَف :لاق « ُهَحْرَف َحّضَنَف ٠ ًاَّضوَت كلو ىبلا نأ

 امنأل ةنوهدملا رارحلا نع يهنلاب دارأو « راّخخفلا نم فورعملا ءانإلا وهو « ةرج عمجج « رجلا ١-

 . ١55/١ ةياهنلا :رظني « ريمحتلاو ةدشلا يف عرسأ

 فرعأ مل نم دانسإلا فو . هب دلخم نب حارجلا نع « يناثملاو داحألا يف مصاع يبأ نبا هاور -؟

 . هلاحا

 اهدانسإب « 41/1 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو ع 745/7 راتسألا فشك يف امك ٠ رازبلا هاورو
 . هب دلخم نب حور

 ةباحصلا ةفرعمو « 7١7/١ عناق نبال ةباحصلا مجعمو « ٠٠١/6 يوُعبلل ةباحصلا محعم -_»#

 . 177/9 ةباصإلاو « 54 .07/+ ةباغلا دسأو ء ١1م5

 نبالاقو . 10/10 لامكلا بيذت يف يزملا اهركذ « لاوقأ ةرشع ىلع هما يف فلتخا -4

 . هيبأ نع نايفس نب مكحلا حيحصلا :امهريغو يراخبلاو ييدملا
 رظنيو « بارطضالاب نيئّدحْملا نم ريثك هيلع مكح دقو « روكذملا هثيدح ف اضيا فلتحا امك

 . هتاياورو هقرط ىلع ,تملكت دقف « 47ص دمحأ دنسم يف تاداجولا باتك

 يناربطلا :هقيرط نم هاورو . هب يروثلا نايفس نع « ١57/١ فّنصملا يف قازرلا دبع هاور -
 . 75/10 ريبكلا مجعملا يف

 ا:



 لجر نع ( دهاَجُم نع ( روُصُنُم نع رسم ١[نع] :ىجيو عيكو لاق

 ٠ ميَقت 5

 انثدح :لاق « مالّم نب نسحلا انثدح :لاق « ناميلس نب دمحأ انربخأ

 نع « ”[دهاجج نع] « روُصْنَم نع « ٌبيَهُوَو « ةبعش انثدح :لاق « نافع
 :هيبأ نع ع نايفس نب مكحلا

 . ؟ َّحَّضنق ءاَم ْنم افك َدَحَأو : او لَو بلا نأ

 . * ةدئاز يبأ نب ايركزو « ٌرعْسم ُهاور « نايفس نب مكحلا :لاقو

 . ١ مساقلا نب حْوَر ىلع فلتخعاو

 ع6 :.0ة/هو ء5/4١5و 14١١/8, دمحأو 2 85/١ يئاسنلاو ع )١155( دواد وبأ هاورو

 دهاجب ىلا مهدانسإب « مجعملا ف عناق نباو « مجعملا يف يوغبلاو « (485 ) ديمح نب دبعو

 . مكحلا نب نايفس مسا يف فالتحالا عم « هب ربج نب

 . مادك نبا وه رعسمو « أطخن وهو « نبا :لصألا يف ١-

 . ١4/5 ةفرعملا يف ميَعُن وبأ ةياورلا هذه ركذ -9

 . هتبثأ ام باوصلاو « لصألا نم طقس نيتفوقعملا نيبام -*

 . هب ةبعش ىلا هدانسإب « 85/١ يئاسنلا هاور -4

 . هب دلاخ نب بيهو ىلا هدانسإب « ١47/7 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاورو
 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « 4.9/هو 2 ١5*و « ١179/4 دمحأ هاور « ةدئاز ثيدح -ه

 . 719/5 ةفرعملا يف ميَعُن وبأو 2« 51/؟

 . 7١48/7 ةفرعملا يف ميَعُت وبأ كلذ ركذ « نايفس نب مكحلا يبأ وأ « مكحلا نبا نع :لاقف -5

 086م



 . لْهَس نبا :ليقو

 : ماَحْملا ديلولا نب دمحأ انثدح :لاق « رافصلا دّمحُم نب ليعامسإ انربخأ

 ريمع نب كلملا دبع نع ء كيرش انثدح :لاق « دواد نب ىسوم انثدح :لاق

 ظ :ةبعش نب ةريغملا نع « ”رباج نب ةصيبق نع ؛

 نايفساي :لوقي وهو :لاق « لْهَس يبأ نب َنايفُس ”ةَّرجُحب َدَحَأ و ّيبلا نأ

 . ؟ َنيلبْسملا ٌبحُيأل هللا نإف « َراَرإلا لبسُنال ٠

 . ” كيرش نع « دْعَجلا نب يلع هاور

 ١ يباه نب نايفس -ه1 4 ظ

 . رصم لهأ ف هذادع « ورمع نب ربح نبا وهو « يناشيحلا ملاس وبأ

 ع 406/7 ةباغلا دسأو 419/8 ةباحصلا ةفرعمو « /7١5” يوَكَبلل ةباحصلا مجعم ١-

 1 . ؟5//» ةباصإلاو

 « ةصيبق نب نيصح :ليقو « ةبقع نب نيصح :اضيا هيف ليقف « يوارلا اذه مسا يف فلتخا -؟

 ءةقث وهو « ةبقع نب نيصح هيف هبشالا نأب "85/7 بيذهتلا يف رجح نبا ظفاحلا حجرو

 . يذمرتلا الا نئسلا باحصأ هل ىور

 . 785/5 ناسللا «رازإلاو ليوارسلا دقعم :ةزجحلا -#

 ننسلا يف يئاسنلاو «2 7558و« 5ه.و 2 7145/4 دمحأو « (7814) ةجام نبا ةاور -5

 وبأو « 477/٠١ ريبكلا مجعملا يف ناريطلاو ©« ناّبح نباو « 175/8 ىربكلا

 . هب يعخنلا هللا دبع نب كيرش ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت

 . يوغبلا مجعم يفو « (11760) تايدعجلا يف امك « كيرش نع دعجلا نب يلع هاور -ه

 . 750/8 ةباصإلاو 2 4.9/؟ ةباغلا دسأو 2 191// ةباحصلا ةفرعم -*

 ا/ا/ك
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 . امهريغو ديزي نب ثراحلاو « هللا دبع ْنِب بهاو :هنع ىور
 مم لام لم

 م

 ْش " يدزألا ديز نب نايفس -6 1

 ُفْمْيالو « ةباحّصلا يف يراخُبلا ليعامسإ نب دّمحُم ُهَرْكَذ « ةوُئْسدْرَأ نم

 . " يراخببلا هلاق «

 )0 . ؟ ديزي نب نايفس -5
 ف ه

 . َنَوَع نبا نع :حور لاق

 . ةوئشدَأ نم وه « نيريس نبا :هنع ىور

 نب نايفس نع « نيريس نبا نع « نوع نبا نع ( ٍليَمش نب رضْنلا ىور
 :لاق « ديزي

 ١- يعبات هنأ ىلع مهريغو متاح وبأو ملسمو يراخببلا قفتا :ةباصإلا ف رجح نبا لاق .
 . ةباصإلاو « 4.0/1 ةباغلا دسأو 2578/1 باعيتسإلاو « ١59/7 ةباحصلا ةفرعم -؟

. 

 يلا ةمجرتلا يف روكذملا عي « ديزي نب نايفس لاقيو :لاقو « 80/4 ريبكلا خيراتلا :رظنا -

 هحرخأ « ديز نب نايفس وه « ديزي نب نايفس اذه 5 ةباغلا دسأ يف ريثألا نبا لاق -4

 دبع نبا رمع وبا اذكو « ةدحاو ةمجرت ميعُن وبأ هجرخأو « دحاو امهو « نيتمجرت ُةَدْنُم نبا

 . ربلا

84 



 ناز

 ام لكو :' ةريتعلا يف 'دماَغ باّتك يف َناَك
 أ 6

 ا نبللا نَع ىتْعَبسا دقف ( عرف

- 

 1 ؟ ببجُم نب نايفس -7

 . * مثهَح ةفص ف « ُوِو ىبلا باحّصأ نم ناك ُهَّنأ ركذ لاس 1 00 ساه ع م 3 يع ل الخ
 مرو و 1 1

 نب ديعس نع « شايع نب ليعامسإ نع « ةحراتن نب مثيلا :هثيدح ىور

 ديبع نب جاجحلا نع « ؟[مالّس] يبأ نع « ريثك يبأ نب ىيي نع « فسوي

 ١- هللا دبع نب ورمع همسا « ةليبق وبأ وه لجر بقل « ةلمهم لادو ةمجعم نيغب « دماغ «

 باسنألا :رظني « ةنيهُج نم نطب مهو « هموق يف ناك ارمأ هحالصإل بقللا اذه بقلو

  :» 5ىلاعت هللا همحر رساجلا دمح ةمالعلل « نارهزو دماغ ةارس يف :باتكو .

 :رظني « مهتملآل بجر يف اهوحبذي اوناك ةاش يه « ةروسكم ةانثم مث ةلمهملا حتفب « ةريتعلا -؟

 . 5909و « 7147/9 يرابلا حتف

 . 7١9/4 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذ -#

 « 400//؟ ةباغلا دسأو « 7-١8 ةباحصلا ةفرعمو « 5١15/١ عناق نبال ةباحصلا مجعم -4

 . ١78/7 ةباصإلاو

 ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هاورو ( (داو فلأ نيعبس منهج يف نا):ظفلب عناق نبا هاور -ه

 . الوطم هب شايع نب ليعامسإ نع ديزي نب قاحسإ نع 4

 يعبات وهو « يشبحلا دوسألا روطمم وه مالس وبأو « أطخ وهو « ةمالس :لصألا يف -<

 . درفملا بدألا يف يراخُْبْلاو ةعبرألاو ملسم يف هثيدح « روهشم

 فم



 0 " يفقثلا ةعيبر نب ةّيطع نب نايفس - - 3

 . كلك يبلا ىلع اوُمدق ْمُهَدْفَو نأ َركذ « ّيفئاَط

 دّمحمو 2( ىسوم نب رشب انثدح :لاق ع لهس نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 انثدح :لاق . ىناهبصألا نب ديعس نب دّمحُم انثدح :الاق « رضنلا نب دمحأ نب

 دبع نب ىسيع نع « قاحسإ نب دمحم انثدح :لاق « راتخملا نب ب ميهاربإ

 :لاق « يفقثلا ةعيبر نب ةّيطع نب نايفس نع « هللا

 ا هي ْمُهَل رصف 08 هللا لوُسَر ىلع فيقُت نم انهو
 ءاضقب مهرمأي لو « هنم اوليقتساام اوُماَصَق ْمُهَرَمأَف ٠ َناَضَمَر نم فّْضُنل

 . ” مُهَئاَف

 ام

 0 ؛ يرْهملا ةناّبهُّض نب نايفس -4 1

 ١- فسوي نب ديعس نع شايع نب ليعامسإ ىلع ثيدحلا رادم نأب ةباصإلا ف رجح نبا ركذ «
 :تلق . هريغو متاح وبأ هحجرو « بيحب :ليقو .« نايفس :ليقف « ليعامسإ ىلع فلتخاو

 باعيتسالا يف ربلا دبع نباو يراخُبلا هامس اذكهو 54/١81١ .

 ع37.0/9 باعيتسإلاو «ء7489١1/» ةباحصلا ةفرعمو « 7١1/7 يوَعَّبلل ةباحصلا مجعم -؟

 . 17/» ةباصإلاو ع 505/7 ةباغلا دسأو
 ءةفرعملا يف ميَعُب وبأو « 6/1 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف يوغبلا هاور -'

 . هب ناهبصألا نبا ىلا مهدانسإب « 759/4 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو

 . سّلدم هنكل « ةقث وهو « قاحسإ نبا هيف :لاقو « “/١459 دئاوزلا عمجم يف يمثيملا هركذو

 . 177/8 ةباصإلاو « 4.١5/9 ةباغلا دسأو « ١091/7 ةباحصلا ةفرعم -4

 اا



 ١ دواد يبأ نبا هلاق « ٌرعاشلا قنرخملا وهو

 1 " يراصنألا نامعثلا نب ديوُس -

 «٠ اهلك َدهاشملاو ًادُحأ َدهَش .
 روع و

 . راسي نب ريشب :هنع ىور

 :الاق .« يدادْعَبلا دّمحُم نب ليعامسإو دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 نع « نوراه نب ديزي انثدح :لاق « ناورم نب كلملا دبع نب دّمحُم انيدح
 ع ه2 7 8 ما 2020

 :هربخأ نامعنلا نب ديوس نأ « راّسي نب ريشب نع « ديعس نب ىجي

 يهو « "ءاَبهّصلاب اوُناك اذإ ىّتح « ري َماَع لو هللا لوُسَر ّعَم جر ُهل مساس سا سال أ ل
 « مْوَقلا داَوْزأَب ل هللا لوُسَر اَعَد جت « ُهَعَم اَنيَلَصو ٌرْصَعلا ىَّلَص ٠ َرييَخ ىْذَأ رم

 ةهزن يف رجح نبا لاقو « نونلا رسكو « ءارلا نوكسو « ةمجعملا ءاخلا رسكب « قنرخلا ١-

 . ١78/9 الوكام نبال لامكإلا :رظناو . ةباحصلا يف ُهَدْنَم نبا هركذ 5717/١: بابلألا

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 7١07/9 يرَعَبلل ةباحصلا مجعمو « 5١/4 يناثملاو داحآلا -؟

 ع 444/9 ةباغلا دسأو « 580/7 باعيتسإلاو « 198/7 ةباحصلا ةفرعمو ع 93/1

 . 779/7 ةباصإلاو

 ىمسيو « بونخلا نم ربيخ ىلع لطي لبج « ةنكاس ءاهو ةحوتفم ةلمهم داصب « ءابهصلا -*

 حيحص ف اهركذ دراولا ةنكمالا مجعم :رظني « ليمج رمحأ هنولو « ةوطع لبح مويلا
 . 3” ص يراخبلا
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 0 ور 7 عر
 « ةآلّصلا ىلإ ي هللا َلوُسَر َّماق مث « اوُيرشو اولكأف « قيوّسلاب اوءاجف
 ١ 7 0008 24ه سل مهر م يم لم فلم 2 ع 92 3
 اولص مث ١ موقلا ضمضمتو ضمضمتف

 00 ًْ ءار 0 7 78
 « ةملَّس نب ُداَمحو « ةنيّيع نباو « ةبعشو « جيَرج نباو « كلام هاور

 عداد رعاو

 نباو ( لّصفملا نب رشبو « دعس نب ثيّللاو « يعازوألاو « " عّمَجُم ُنباو

 . " ديعس نب ىيي نع « ةعامجو « كرابملا

 | . «يّرملا بفك نب رعت نب اججيم نب ذئاغ نب قُم نب ديوس 0
 . نامْعُتلا وأ

 . ةيواعم هنبا :هنع ىور

 دبع انثدح :لاق « دوعسم وبأ انثدح :لاق « ىيي نب نمحرلا دبع انربخأ

 « نّرَقُم نب ديَوُسم نب ةيواَعُم نع « ليهك نب ةملس نع « يروثلا نع « قازرلا
 :لاق « هيبأ نع

 (اَهُرْيغ انَل سيل مدام انلو ؛ 6 هللا لوُسَ ده ىلع هس نقم يتب انك
 لاقف « اَهُْيَغ اَنَل سيل اَنْلقف  اهوقتغعأ : ماسلا هيلع ّيبنلا لاقف : اََدَحَأ اهّمطَلَف

 نم « 457/9 دمحأو « (49؟) ةجام نباو « ٠١8/١ يئاسنلاو « )5١1( يراخبلا هاور ١-
 . هب يراصنألا ديعس نب ىيحي ىلا قرط

 . عّمجم نب ليعامسإ نب ميهاربإ وه -1
 . 788/17 عماجلا دنسملاو , 775/5 ةرهملا فاحتا :رظنا -*

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 709/7 يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو « 5١9/5 يناثملاو داحآلا -

 ع 49/9 ةباغلا دسأو « 580/9 باعيتسإلاو « ١194/7 ةباحصلا ةفرعمو «© 0١
 . 579/5 ةباصإلاو

 ١م72



 9 و

 . ' اهليبس اولخخ مث ٠ اَهْنَع اونختنس , ىّتح مكمدخت :مالسلا هيلع يبلا

 م1 2و هد مر 5 2 1

 . ' اديوس ركذي ملو « نرقم نب ةيواعم نع « ةملّس نع « ُشمعألا هاور

 انثدح :لاق « مزاح نب دمحأ انثدح :لاق « فوكلا يلع نب دّمحُم انربخأ

 :ْح ( نيصَح نع « دوسألا يبأ نب روصنم انثدح :لاق « تباث نب يلع

 :لاق « ىَّتثملا نب ذاعم انثدح :لاق « رْصَن نب دَّمحُم نب يلع انربخأو

 نب لاله نع « نيصُح نع « ضاّيع نب ليّضف انثدح :لاق « دّدَّسُم انثدح

 :لاق « فاّسي

 . " ديوس راد يف انك

 « رفسلا يبأ نع 2« فرطم نع « رثبع نع « قباس نب دّمحُم ةاورو]

 :لاق

 #2 01 هَ و

 . ؟ هَل ىلَوَم َنبا مطلف ذ « ديوس دنع اَسلاَح تنك

 1/١٠١٠يناربطلا :هقيرط نم هاورو . هب يروثلا نع « 44١/9 فّنصملا يف قازرلا دبع هاور ١-

 يف يراحبلاو 2« 454/5و « 440/9 دمحأو 2 )05١5414( دواد وبأو © )١154( ملسم هاورو

 . هب يروثلا نايفس ىلا مهدانسإب « داحآلا يف مصاع يبأ نباو « )١74( درفملا بدألا

 ' . ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هركذ -9؟

 « 154/5 دمحأو )١547(2 يذمرتلاو « )0١5( دواد وبأو )١599(« ملسم هاور -#

 « 47/5 ىربكلا ننسلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نباو « )١175( درفملا بدألا يف يراخُبلاو

 مهدانسإب © ٠٠١/1 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف عناق نباو « مجعملا يف يوغبلاو

 . هب نمح رلا دبع نب نيصح

 . هب فرطم نع طابسأ ىلا هدانسإب ٠ 45/0 ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هاور -4
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 . '[هوحن لاله نع « نيِصُح نع « رْثُبَع نع ُةريغ ىور
 نب هللا دبع نب دّمحُم انثدح :لاق « يدّروُيِبألا دعس نب دمحم انربخأ"و

 « فّرَطُم نع « ”رثّبَع انثدح :لاق « ورمع نب ديعس انثدح :لاق « ناميلس

 :لاق « رفعج يبأ نع « دْعَجْلا يبأ نب [ةَداَوّس] نع

 . هنّرَقُم نب ديوس دنع ًاسلاَج تنك

 انثدح :لاق « مَرْكُم نب نسحلا انثدح :لاق « بوقعي نب دمحم انربخأ

 لاله نع « "مهراج ةزمح يبأ نع « ةبعش انثدح :لاق « رمع نب نامثع

 :لاق « ديوس نبا نع وأ « هيبأ نع « نّرَقُم نب ديوس نع , "ينزاملا

 ١- لحما اذه يف هقحو « نآلا ثيدحلا دعب ارخأتم ءاج نيتفوقعملا نيبام .

 رحخآ ثيدحل وه امنإ روكذملا دانسإلا نإف « أطخ وهو « (ح) ليوحتلا ةمالع :لصالا يف -؟
 اهتفذح كلذلف « قباسلا ثيدحلاب هل ةقالعال .

 - فيرط نبا وه فرطمو « مساقلا نبا وه رثبع .

  -4ءدعجلا يبأ نب ةداوس وهو « هتبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو « ملاس :لصألا ف ءاج

 ف متاح يبأ نبا لاقو . طقف ثيدحلا اذه يئاسنلا هل ىور « يفْحُحما دعجلا نبا :لاقيو

 لسرم « رفعج يبأ نع ةداوس نع فرطم ىور :7915/4 ليدعتلاو حرحلا .

 »- يئاسنلا هاور ١١1/7 « ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « 458/5 ىربكلا نئسلا يفو ٠١1/10

 « هب يثعشألا ورمع نب ديعس قيرط نم « ةفرعملا يف ميعُ وبأو « مجعملا ف عناق نباو .

  -5هل ىور « هيبأ مسا قو « همسا يف فلتخا « يرصبلا ينزاملا هللا دبع نب نمحرلا دبع وه

 لامكلا بيذمت :رظناو « ةليللاو مويلا لمع يف يئاسنلاو ملسم 71/8/1١17 .

 ةعفنملا ليجعت :رظناو « ناّبح نبا هركذ « يرصبلا بعصم وبأ « ينزاملا ديزي نب لاله وه -ا/
 سضتن '

 ىذا



 . ١ اهمرَسكَف « ُهْنَع ناَهَتف « ذيبت اهيف ةرجب دلو ىنلا تيتأ
 يب 2 رخل 22 يي

 " يراصنألا ةبقع وبأ ديوس -
 . هنبا هنع ىور

 :لاق « دوعسم وبأ انثدح :لاق « ةدنم نب ىيحي نب نمحرلا دبع انربخأ

 :لاق « يرهُزلا نع « ةزمح يبأ نب بيعش انربخأ :لاق « ناَمْيلا وبأ انثدح

 :لاق هثّدح هابأ نأ « ديوُس نب ةبقع نربخأ

 لبج « ٌريكأ هللا :لاقف « ٌدُحُأ ُهَل اَدَب ”[رييَخ] ةَورَغ ْنم كلو ُيبلا لَم اّمَل
 وش م لش و
 ؛ هبحتو ابحي

- 

 لال ها

 . همع نع :الاقف « دشار نب قاحسإو « سنوي ةاور

 ١- هب مصالا بوقعي نب دّمحُم نع 2« 705/8 ننسلا يف يقهيبلا هاور .

 ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلاو « 447/9 دمحأو « 55/9 يسلايطلا دواد وبأ هاورو  7١4/8ع

 ةبعش ىلا مهدانسإب « مجعملا ف عناق نباو « مجعملا يف يوغبلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نباو
 هب جاجحلا نب .

 يناثملاو داحآلا -؟ ١57/4 « ةباحصلا ةفرعمو « 5754/9 يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو ١795/8 «

 ةباصإلاو « 491/7 ةباغلا دسأو « 581/7 باعيتسإلاو 71/8 .

 #- ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا راشأ دقو « أطخ وهو « نينح :لصألا يف 4/5١ ١ هذه نأ ىلا

 بيعش نع ناميلا يبأ ةياور ف سيلو « يرهزلا نع سنوي ثيدح يف تءاح ةظفللا .
  -4ريبكلا خيراتلا يف يراخبلاو « 447/9 دمحأ هاور ١41/4 « داحآلا يف مصاع يبا نباو «

 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا ف يرغبلاو  2٠١7/1مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو

 هب ةزمح يبأ نب بيعش نع عفان نب مكحلا ناميلا يبأ ىلا .

 ,2نخؤ



 هيبأ نع « ديوس نب ةبقع نع « نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر هاورو 1١ 15 575 ع يا سدو

 00 " ةلَظْنَح نب ديوس -ه7 1

 :لاق « رفعجح نب ىجي انثدح :لاق « فسوي نب بوقعي نب دمحم انربخأ

 نع « ليئارسإ انربخأ :الاق « نوراه نب ديزيو « يريبُرلا دمحأ وبأ انثدح

 :لاق : ةلظْيَح نب ديوُس اهيبأ نع : هتذَح نع « ”ىلعألا دبع نب ميهاربإ
 ىَبأف « ٌرْدَع ُهَل ْمُه موق ُهيقلف , رجح نب لئاو انَعَمو تي هللا لوُسَر تيتأ 0 ريا هوى فو مم

 :تلق ٠ 5 بلا ا امله « يحأ هلأ تضلَف تئانتو , اوفلْخَي نأ ُمْوَقلا

 :لاقف « يخأ ُهّنأ تفلَحَف ُْتْمَدَقَتو اوُفلْحَي نأ اوُبَأ ٌمْوَقلا نإ « هللا َلوُسَراَي

 ؛ ملسمل اوخأ ملسمل ١ « َتقَدَص

 يبأ نب ةعيبر ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو 2« ٠١5/17 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور ١-
 . هب يأرلا ن نمحرلا دبع

 يناربطلا هاور «رخآ ثيدحب امنإو « قباسلا ثيدحلاب قلعتتال فئصملا اهيلا راشأ ىلا ةياورلا هذهو

 يرهزلا ثيدح بقعب هركذف هيف نيرخأتملا ضعب مهو :هلوقب ميَعُن وبأ هبقعت دقو « ميعُت وبأو
 . ءيش يف كلذ نم ثيدحلا اذه سيلو « ةبقع نع ةعيبر هاورو :لاقف ءدحأ يف

 ةباحصلا ةفرعمو « 550/١ عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 57١/7 يوَعَّبلل ةباحصلا مجعم -؟

 . 77/8 ةباصإلاو ع 488/9 ةباغلا دسأو « 5075/7 باعيتسإلاو 1٠91/9«

 . يذمرتلا الإ ةعبرألاو ملسم هل ىور « ةقث وهو « مهالوم يفعجلا وه -»
 2 محعملا يف يوغبلاو 2ا/لؤ/4 دمحأو 2( (؟9١١5) ةجام نباو « (79؟55) دواد وبأ هاور -5

 . هب يعيبسلا قاحسإ يبأ نب سنوي نب ليئارسإ ىلا مهدانسإب , مجعملا يف عناق نباو
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 ماثع انثدح :لاق « نيصحلا نب ورمع انثدح :لاق « يدّبَعلا ميهاربإ نب دّمحُم

 هتدج نع « ىلعألا دبع نب ميهاربإ نع « قاحسإ يبأ نب سُنوُي نع « يلع نب

 :لاق « ديوس اهيبأ نع 4

 . ُهلثم ركذف ( سيق نب ثعش *ءألا اَنَعَمو هلي ّىبلا تيتأ

 'سيق نب ديوس -ه17 4

 . ورمع نب كلام :ةّرم لاقو « ناوفص وبأ وهو :ةبعش لاق
 2 8 3 وع ع ع

 :لاق « مصاع نب ديسأ انثدح :لاق ١ ميهاربا نب دمحم نب دمحأ انربحأ

 :ح « نيسحلا انثدح

 :لاق « مزاح نب دمحأ انثدح :لاق « يفوكلا يلع نب دمحم انربخأو

 نب ديوس نع « كاّمس نع « نايفس انثدح :الاق « ىسوم نب هللا ديبع انثدح

 :لاق « سيق

 ص يبلا ءاجف « ةكم ىلإ يدّبَعلا ةفرْخَمو انأ , "ِنْيَرحَبلا نم "ارب َتْبلَح
2 

 خحأو نر :لاقف « رخألاب ني ناََو منو ءُهّيإ ُهانعبَف « ليواَرَس ام ىَرتشاَ هه
 ( ١94/7 ةباحصلا ةفرعمو 2 774/9 يرَمَّبلل ةباحصلا مجعمو « 784/ يناثملاو داحآلا ١-

 ةباصإلاو ؛ ١74/59 ء 597/9 ةباغلا دسأو 2 580/9 باعيتسالاو. « ؟99/هو

. 
 . 514/١ ناسللا « زاّرب اهعئابل لاقيو « بايثلا :زبلا -؟

 يبرعلا جيلخلا لحاسل ةيذاحملا ةدتمملا دالبلا لمشي مسا نيرحبلا نأب انركذ نأ قبس :نيرحبلا -#*

 كاذنآ اهتمصاعو « ابونج نامع دالب دودح ىلا الامش ةرصبلا دودح نم « ةيبرعلا ةريزجلا نم

 « فوفهلا اهتبصقو « ةيبرعلا ةريزحلا قرش يف ةعقاولا ءاسحألا ةقطنمل مسا مويلا يهو « رجه
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 ١ :٠ هللا َلَوُسَر اذه :لاق ؟ اذّه ْنَم :تلق «:

 . يروثلا نع ةعاّمج ةاور

 . ناوفص "[يبأ] نع :لاقف « كاّمس نع « ةبعش هاورو

 . ”[ةريمغ] نب كلام نع :ةّرم لاقو

 . يروثلا ةياور لثم « كامس نع « *سيق هاورو

 وأ « ةفرخُم نع :لاقف « برح نب كامس نع « رباح نب بويأ هاورو

 محعم :رظني « قرشلا نم يبرعلا جيلخلا هجاوت ةريبك ةريزج ىلا مويلا نيرحبلا مسا لقتناو
 ةنسلا يف ةريثألا ملاعملو « 58و « ”١ص يراخُبلا حيحص يف اهركذ دراولا ةنكمألا

 ةيبرعلا ةريزجلا قرش « يرجمملا لوألا نرقلا يف نيرحبلا خيرات باتكو « 44 ةريسلاو
 ٠ . محلملا رصان نب دّمحُم روتكدلل

 ةجام نباو « 785/0 يئاسنلاو « )١805( يذمرتلاو 2 (7985) دواد وبأ هاور ١-

 ف يوغبلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نباو 2« 357/4 دمحأو 50(2هال9)و 5(١2؟0٠)

 ع 78/9 مكاحلاو « 1٠١/9 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو 5141/١١ ناّبح نباو « مجعملا

 . هب يروقلا نايفس ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميعُن وبأو 2« 47/4و

 ءريمع نبا :لاقيو « ةريمع نب كلام وه ناوفص وبأو « أطخخ وهو « نبا :لصألا يف -؟
 ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو « مجعملا يف يوغبلاو « 307/4 دمحأ هاور هثيدحو

 . هب ةبعش

 . أطخ وهو « ورمع :لصألا يف -»

 . عيبرلا نب سيق وه -4

 فدو



 ا
 ١ ىمم#ها م

 . ؟قراط نب ديوس -ه-

 . " ديوس نب قراط :ليقو

 . رجح نب لئاو :هنع ىور

 « قوزرم نب ميهاربإ انثدح :لاق © فسوي نب بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 :ح « رمع نب نامثعو « ورمع نب كلملا دبع رماع وبأ انثدح :لاق

 « ةماسُأ يبأ نب ثراحلا انثدح :لاق « رهزألا نب دّمحُم نب دّمحُم انربخأو

 نب كاّمس نع ( ةبعش انربخأ :اولاق « مساقلا نب مشاه رضنلا وبأ انثدح :لاق
 سا سو

 هم

 :هيبأ نع « لئاو نب ةمقلع نع « ٍبرَح

لا نع كلو ّيبلا لأس قراط نب ديوُس هل لاقي الُجَر نأ
 « اًهْنَع ُهاهَنف ( رمخ

 . * ءاَد اهّنكلو « ءاودب ْتَسْيَل :لاقف « ءاَوّدلل اًهْعَنصَأ اَمَّنِإ :لاقف

 6 يماَدُجلا ديز نب ديوس -5

 يوغبلا ركذو . هب يماميلا رباج نب بويأ نعراكب نب دّمحُم نع « مجعملا يف يوُعَبلا هاور ١-

 . هب راكب نبا نم عقو امنإ كشلا نأ
 « /١5928 ةباحصلا ةفرعمو « 574/9 يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو « 78/7 يناثملاو داحآلا -؟

 . 7؟5/» ةباصإلاو « 49./+ ةباغلا دسأو « 7178/7 باعيتسالاو

 . هريغو يزارلا ةعرز وبأ هحّجرو -#

 | (0-550) ةجام نباو 2 (؟5١١5) يذمرتلاو «(74107) دواد وبأو 2 )١9485( ملسم هاور -4
 ءمجعملا يف يوغبلاو «داحآلا يف مصاع يبأ نباو «7597/هو « 7١١/4 دمحأو «

 . هب برح نب كام ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو « 8//5807 يناربطلاو

 . 7؟ه/8 ةباصإلاو « 487/١ ةباغلا دسأو « /١899 ةباحصلا ةفرعم -ه
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 لهس نب ىسوُم ُهَرَكَذ « هتوإ عم عي َيبلا ىلع َدَفَو « ١ ةعافر وخأ

 " ةريبُه نب ديوس -هالا/
 ل4 1 - .

 . ريهز نب سايإ هنع ىور

 قاّرَولا ناميلس نب دمحم انثدح :لاق « دايز نب دمحم نب دمحأ انربخأ

 ( ليَدُب نب ملسم نع 4 ”ي ودعا ةماعت وبأ انثدح :لاق , ةداََبَع نب حور

 :ةريبه نب ديوس نع « ريَهُز نب سايإ

 ع وع ه0 000 هم 00 00

 4 ةروبأم ةكسو ( ٌةَروُمَأَم ةَرْهُم لُجّرلا لاَم ُريخ :لاق ( و يبلا نع

 : 04:59 مثر هجرت تحقن ا

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 777/8 يوُعَبلل ةباحصلا مجعمو « 4754/5 يناثملاو داحآلا -

 ع 4844/9 ةباغلا دسأو « 581/9 باعيتسإلاو 2١40٠0 ةباحصلا ةفرعمو ؛«* 0

 . 5؟9// ةباصإلاو

 . امهريغو يئاسنلاو ملسم هل ىور « ةقث وهو © ىسيع نب ورمع وه -'

 و يوغبلاو «144/4و « 455/١ ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلاو ء 458/9 دمحأ هاور -4
 ننسلا يف يقهيبلاو « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو « ٠١7/7 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا

 . هب ةدابع نب حور ىلا مهدانسإب « 781/٠١ ةنسلا حرش يف يوغبلاو «

 ء ةنس لك رّبؤت يلا ةلخخنلا :ةروبأملا ةكسلاو « نطبلا ةكرابملا :ةرومأملا ةرهملا :ميعُت وبأ لاقو

 . يوَعَّبلل ةنسلا حرش :ْف ثيدحلا حرش رظناو
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 ساه سا وف

 و ( لَك يبلا تعمّس « يباتك يف اذكه :ٌحْوَر لاق ( حور نع روهشم

 . ١ دّمحُم نب هللا دبع يدنسملا ُهَلاَق ( حور الإ و ّيبلا تعمّس لقي

 ( ريَمُز نب سايإ نع « ىسيع نب ورمع نع « ةيواَعُم نب ناورم هاورو

 . " ملسم ركذي ملو « ديوس نع

 نب سايإ نع ( ليَدُب نب ملسُم نع ( ةماَعت يأ نع « ثراولا دبع هاورو

 . * ُهلثم ثيدححلا ُعقْرَي « ةريبُم نب ديوس نع , "ةحلط يبأ [ريهز]
 سايإ نع ( ليدُب نب ملسم انثدح ( ةماَعت يأ نع ,ذاعم نب ذاعم“ هاورو

 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا لاقو « ةباصإلا يف رجح نبا :فئصملا نع صنلا اذه لقن ١-
 « ةريبه نب ديوس نع ريهز نب سايإ نع ةماعن يبأ نع ىورف ةدابع نب حور طلغو 4
 . ةبحص هل تسيل يعبات وهو :لاق ( هك يبلا تعم :لاق

 . ليدب نب ملسم ينعي -؟
 « ئيدملا نب يلع لاق امك سايإ ةينك ةحلط وبأو « لصألا نم تطقس ةدايز نيتفوقعملا نيبام -#

 ةعفنملا ليجعتو ع 7179/7 ليدعتلاو حرجلاو « 478/١ ريبكلا خيراتلا يف هتمحرت رظناو
 "ضل

 يف يرغبلاو 2583/1 كلا يف يبالوُدلاو « 45/١ ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هاور -؟
 دبع ىلا مهدانسإب « ٠١07/17 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف عناق نباو « مجعملا
 . هب ديعس نب ثراولا

 دقف «أطحخ ةياورلا هذه يف ثراولا دبع ركذو « ذاعم نب ذاعمو ثارولا دبع:لصالا يف -ه

 اهركذ يلا ةياورلا هذه امأ « لو هللا لوسر لاق :ةريبه نب ديوس لوق :هيفو « هتياور تمدقت

 . يربنعلا رصن نب ذاعم نب ذاعم ةياورب ةصاخ يهف فنصملا
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 ٠ ّيبلا نع نَعَلَب « ةريَبُه نب ديوس نع 5 ١ .

 يكَعلا يلهآلا هللا دبع وبأ ديوس -8 ا "

 نعل نم حف مهو .
 يبأ نب ميهاربإ انثدح :لاق « رصمي يركْسَعلا ليعامسإ نب دمحأ انربخأ

 نب ديعس نب ديزي انثدح :لاق ( ؟يظاّحولا حلاص نب ىيي انثدح :لاق « ”دواد

 يلهآلا ديوس نب هللا دبع نع « ميكَح يبأ نب ةبتع نع , *ناوصع يذ ”

 :لاق « هيبأ نع ( يّكَعلا

 دع ل نإ :لوقي 0 ”[ةعمس ْنَمإ هع يئَدح وأ ها هللا َلوُسَر تعم
 ةكوُعَم « ِنَمَيلا لهأل مُهّنرف ماسلا ٍماَدَحو « ٍمْخْل ْنِم « يلا اذه َلَعَج َلَحَو

 ِنَمَيلا لْهأل ٠ ُمالّسلا هيلع بوَقْحَي ٍلْهأل ةَنوُعَم فُسوُي لَعَح امك " .

 ١- ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هاور ١44/4 « يف اهركذو « هب ذاعم نب ذاعم نع ئثملا نبا نع

 . ةقلعم 459/١ خيراتلا
 ةباصإلاو © 491/7 ةباغلا دسأو 2« */١501 ةباحصلا ةفرعمو « 577/4 يناثملاو داحآلا - ع 8

 مم

 ءالبنلا مالعأ ريس :رظني « ظفاحلا مامإلا « يسلُربْلا دواد نب ناميلس نب ميهاربإ وه -»

 7و

 . هريغو يراخُبلا مامإلا خيش « يقشمُدلا وه -4

 . 7517/9 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذ « يكسكسلا وه -ه

 . رداصملا يف هتباث يهو « لصألا نم تطقس ةدايزلا هذه -5

 نييماشلا دنسم فو © ٠١01/1 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور -

 . هب يظاحولا حلاص نب ىيي ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميعُت وبأو ؛« 0١

272١ 



 ل ل

 . ديعس نب ديزي نع « شايع نبا هاور

 « ناَمّيلا يأ نع « فْرَع نب دّمحُم انثدح :لاق « ديزي نب ديعس هانربخأ

 " يراصنألا شاّيع نب ديوس -48
 00 هاما هان . هر س م 00 7

 رارضلا دجسم مده يف سيق نب رماعو ( ّيدَع نب مصاَع ْعَم هل يبلا هنعب

 . ' اذه شاّيع نبا نع

 :الاق « ناورم نب ميهاربإ نب دّمحُمو « ميهاربإ نب بوقعي نب يلع انربخأ

 :لاق « ذئاع نب دّمحُم انثدح :لاق « ميهاربإ نب دمحأ كلملا دبع وبأ انثدح

 نع « هيبأ نع « ءاطع نب نامثع نع « روُباَش نب بيَعش نب دّمحُم انثدح

 :سابع نبا نع « ةمركع

 ضايع َنب ديَوُسو ٠ يِدَع َنب ّمصاَعو « ٍسْيَ نب ٌرماع ْثَعَ لي ّيبلا نأ
 . " قافّتلا ىلع ينُب يذلا دجئسملا اوُمدْهَي نأ يي هم

 «يراصنألا ةيراج نب ديز نب رماع نب ديوُس -

 . مهفرعأ مل نم هيفو 57/٠١: دئاوزلا عمجج يف يمشيحلا لاقو

 نع « عفان نب مكحلا ناميلا يبأ ىلا هدانسإب « 555/0 يناثملاو داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور ١-

 . هب شايع نب ليعامسإ

 . 7؟1//* ةباصإلاو « 497/٠ ةباغلا دسأو « 08-١5 ةباحصلا ةفرعم -؟

 . هب ناورم نب ميهاربإ نب دّمحُم نع ةفرعملا يف مي وبأ هاور -'

 « 4940/9 ةياغلا دسأو « 1799/8 ةباحصلا ةفرعمو « 7717/* يوَكَبْلل ةباحصلا مجعم -4

 .721/و 2 5١5/9 ةباصإلاو
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 . ىيي نب عّمَجُم :هنع ىور

 . ١ ةبْحُّص هل ُفْدْيا

 « كلملا دبع نب دّمحُم انثدح :لاق « دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 ديوس انثدح :لاق « ىيي نب ٌعُمَجُم انربخأ :لاق « نوراه نب ديزي انثدح :لاق

 :لاق « يراصنألا رماع نب

 . " ملتملاب َْلو ْمُكَماَحْرَأ اول :ي هللا لوُسَر لاق

 . " عَّمَجُم نع , عيكوو « دايز نب دحاولا دبع هاور

 ؛ يراصنألا ذاعم نب ةمقّلَع نب ديوُم - 7
00 

 :ةباصإلا يفو « ةئثراح :ةباغلا دسأ يفف « ةيراج ىلعألا هدج ركذ ف رداصملا تفلتخا دقو

 يراحبلل ريبكلا خيراتلا فو « فّنصملا دنع ءاج امك « ةيراج :باوصلاو « ةجراخ
 ناّبح نبال تاقثلاو « 717/4 متاح يبأ نبال ليدعتلاو حرجلاو ء07١/هو « 4

 يزملل لامكلا بيذمتو « (4501) هل راصمألا ءاملع ريهاشم باتك فو :«؛ 14

 . و١/1

 ١- ةبحص هدم « ريغص يعبات :رجح نبا لاق .

 ءةفرعملا يف ميَعُن وبأو « مجعملا يف يوغبلاو 2 497/7 دهزلا يف يرسلا نب دانه هاور -؟
 . هب يراصنألا ديز نب ىي نب عمجم ىلا مهدانسإب « 7759/١ باهشلا دنسم يف يعاضقلاو

 . 5١5/١ راونألا راح عمجم :رظني « اهتلصب اهوّدن :يأ « (اولب) عمو

 امك يقتري داوش باتكلا ققحم ركذو « 7//١1/ هل دهزلا باتك يف عمجم نع عيكو ثيدح -

 . لوبقلا ىلا ثيدحلا

 . 7؟ا0//» ةباصإلاو « 485/9 ةباغلا دسأو 2١ 501/1 ةباحصلا ةفرعم -4
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 ظ

 . ١ َناّيح نب ميهاربإ :هدّلو نم « ناهبصأب ُهبقَع

0 
 . ؟ ذاَرهق نبا نع" يراخُبلا ُهرْكَذ « ةّبحُص ُهل تناكو
 نع « يزارلا رفعج يبأ نع ء مساقلا نب مشاه رضنلا وبأ :هثيدح ىور

 . ةّحص هل تناكو « ناملسل ٌمالغ ديوس نع « ةيلاَعلا يبأ نع « عيبرلا

 5 . *بوسنم ريغ « ديوس -ه

 يف ميَعُت وبأ هركذ « يلهشألا ةمقلع نب ديوس نب ةلظنح نب ميكح نب نايح نب ميهاربإ وه ١-

 . ١87/١ ناهبصأ رابخأ ركذ

 .9١1ه/ا0و ,3781/ ةباصإلاو 2 449/9 ةباغلا دسأو 21١ 501/7 ةباحصلا ةفرعم -؟

 . ١414/4 يراخبلل ريبكلا خيراتلا :رظنا -#

 نب دّمحُم وهو « ةمجعم لاذ مث « فلأ مث « ةنكاس ءاه مث « ةمومضم فاقب « ذازهق -؛

 :رظنا « هريغو ملسم مامإلا خيش « ةقثلا ثّدحملا مامإلا « يزَوْرَلا ذازهق نب هللا دبع

 . ١79/19 الوكام نبال لامكإلا

 هركذيسسو . 733/98 ةباصاإلاو 2:5٠ ةباغلا دسأو 2« /١15051 ةباحصلا ةفرعم -ه

 . كلا يف فّنصملا
 ( ديوس ةباحصلا يف فص نم دنع عقو اذكه هنأب 1//١50 ةباصإلا يف رجح نبا ظفاحلا ركذو

 فلتوملا يف] يطقرادلا فلتخملاو فلتؤملا باحصأ هطبضو « ارغصم لاد هرخآ

 اهدعب ةيناتحتلا ةانثمللا ديدشتو واولا رسكو هلوأ حتفب « ةّيوُس :هعبت نمو [705/8١فلتخملاو

 . ءاه

 ,2ظ"ة:



 . ١ ديوُس وبأ لاقي :دعس نب ماشه نع « بُهَو نبا نع

 يبأ نب متاح نع , دعس نب ماشه نع « ةتاّيث وبأ ىِحَي نب سنوي هاورو

 :3 يبلا باَحْصأ نم ٍلَُر ( ديوس نع « يسن نب ةداَبُع نع « رصن
 . َنيرحَسَتملا ىلع ىّلَص كي بلا نأ

 را نا كر . بْهَو نبا ةياّور :باوّصلاو

 " َةلَفَغ نب ديوس -" 4

 لو بلا َنْفَد َكَرْذَأو « هيلإ َرَحاَهَو ٠ لو بلا َكَرْذَأ « يفثجلا َهيمَأ وبأ
  ُهّْنم َّنّمأ ناكو « َةّيَم هّيمَأ ابأ باَّطَحلا نب ُرَمُع ُهاّنك « هنع مُهَيدْيَأ اوضفُت نيح
 . ليفلا ماع دلو لأ َركَذو « نيس ُهْنم ُربْكأ مالّسلا هيلع ّينلا ناكو

 « مثيلا نب دمحأ انثدح :لاق « فاّصخملا دمحأ نب رفعج انربخأ

 :يِْعَّشلا نَع ُهَركذَي ”مالسلا دبع تعم :لاق ؛ ميعُت وبأ انثدح

 . ةّنس ةئاَمو َنيِرشعو امن نبا وُهو َتاَم

 ١- هب بهو نب هللا دبع ىلا هدانسإب ؛« 0 ىكلا يف يبالوُدلا هاور .

 راتسألا فشك يف امك « رازبلاو « ١5ص كلا يف يراخُبلا هاورو ١/ » 4يف ناربطلاو
 هب دعس نب ماشه نع دعس نب ثيللا ىلا مهدانسإب « 5517/71 ريبكلا مجعملا .

 عناق نباو « 751/7 يروَعَبلل ةباحصلا مجعم -؟ ١/ » 5944ع3ا407/# ةباحصلا ةفرعمو

 7؟90//+ ةباصإلاو ع 497/9 ةباغلا دسأو 2« 585/9 باعيتسالاو .

 يوسفلل خيراتلاو ةفرعملاو « 58/5 دعس نبا تاقبط :اضيأ رظنيو ١/ » 775لامكلا بيذمتو

  » 7ءالبنلا مالعأ ريسو 59/4 .

 #_- ءالملا عيب يف نيكد نب لضفلا ميعُ ؛ يبأ كيرش « يفوكلا يئالّا برح نبا وه مالسلا دبع (

 ةتسلا ةاور نم « ةقث وهو « ةرصبلا نم هلصأ فوك وهو .

 ,ظؤ



 :لاق « زيزعلا دبع نب ىلع انثدح :لاق « قاحسإ نب هللا دبع انربخأ

 :لاق « ثراحلا نب شنح نع « ميعت وبأ انثدح

 نيرشعو عبس نبا وهو « دّسَأ ينب يف ةأَرْما ىلع ٌرْمَي ةلفغ نب ديوس ْتْيَأَ

 . لصُي مل اًمّبرو « لّصَو اًمّبَرو ( ةئس ةئامو

 . ناَمت يف تام :ميَعُت وبأ لاق

 ةنَس ةئامو َنيِرشعو َناَمَن ٌديوُس ْْلَب :ميشه لاقو

 «َرَمُغ نم ٌرركأ ديوس ناك :ةيواعُم نب ريَمُر نع « دلاح ُنب ورْمَع لاقو
 . ةّنس ةئامو نيرشع نبا وهو تام

 نب ورمع نب دّمحُم انثدح :لاق « يدادْعَبلا رفعج نب هللا دبع ُهاَنربخأ

 . اذمب هيبأ نع « دلاح

 ةيالو يف « َرَشَع ةسمحو ةئام نبا وهو ٌديوَس تام :نيعم نب ىيي لاقو

 ع اًجحلا
 نب ىيح نع « ةمثيحخ يبأ نبا ان ربخأ :لاق « ةزاحإ بيّلك نب مكي ةانريخأ

 مك ديوس :ميِشهل ليق :لوقي ِلبْتَح نب دمحأ تمعمسو :ةمئّيح يبأ نبا لاق

 عر واسع هل 14 ”ا و8 ىف 5 ُء

 ١ دلاخ يبأ نبا :لاق ؟ هركذ ْنَمو :ليق « ةئامو نورشعو نام :لاق ؟ هيلع يتأ

 . نيناَمثو نينا وأ « َنيِناَمثو ىَدْحِإ ةنس تام :؟ يئادملا لاقو

 . دلاح يبأ نب + ليعامسإ يعي

 بحاصو « دادغب ليزن « يرابخألا ىئادملا هللا دبع نب دّمحُم نب ا

 ريسلا « (7074) ةنس قوت « كلذ ريغو برعلا مايأو باسنألاو يزاغملاو ريسلا يف فيناصتلا

 ع



 . هنع ةمئثيخ ىبأ نبا نع « ةزاحإ مشيهلا ُةائربخأ

2 
 ريس

 . جّورتيو اًيَشاَم فيلا ني ناكو « ةئس ةئامو َنوُنالُث همس

 « دمحأ نب حلاص انثدح :لاق « ءىرقملا ميهاربإ نب هللا دبع ةاكربخأ

 :لاق « لبنح نب دمحأ انثدح :لاق

  ةئامو َنوُرشعو ناَمَّن :لاق ؟ ِهْيَلَع ينأ ْمَك ةلَمَع نب ُديَرْسَف :ميَشُهَل ليق

 . دلاخ يبأ نبا :لاق ؟ هُرَكَذ ْنَم :ليق

 حلاص يبأ َةَرسْيَم نع « باب نب لاله انثدح :لاق « ِميَشُه انثدحو :لاق
 :لاق « ةلفغ نب ديوس نع 5

 . ١هيلإ ُتمسَلَجَف ُهُييئأَف لَو هللا لوُسَر ُقَّدَّصُم اناتأ

 :لاق « يراخُبلا لهس نب دماح انثدح :لاق « يرّسلا نب لهس انثدحو

 يبأ ةرسُيَم نع « باب نب لاله نع « ةناَوَع وبأ انثدح :لاق « ةبيتق انثدح

 :لاق « ةلفغ نب ديوس نع ء حلاص

 نأ :هدُهَع يف اذإف خي هللا لوُسَر قَّدَصُم ّعَم َراّس ْنَم ٍنرَبعأ وا « ترس

 . " عَمتَجُم نب قالو ٠ قدم ني عمخيالو « نبل [اعضار] نم ذحأتال
 يف يوغبلاو « 7١5/4 دمحأو ,« 17/9 فّئصملا يف ةبيش يبأ نباو « 591/5 يئاسنلا هاور ١-

 . هب ريشب نب ميشه نع « ةفرعملا ف ميَعُت وبأو 2« ٠١54/7 ئطقرادلاو « مجعملا
 ةناوع يبأ ىلا امهدانسإب « ٠١4/1 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « )١519( دواد وبأ هاور -؟

 لصألا يف ءاجو « نيردصملا نيذه نم نيتفوقعملا نيبامو . هب يركشيلا هللا دبع نب حاضولا

 7“ ال



 :لاق « زيزعلا دبع نب ىلع انثدح :لاق « قاحسإ نب هللا دبع انربخأ

 نع « يفقثلا ةريّغملا نب نامثع نع « كيرّش انثدح :لاق « ميَعُب وبأ انثدح

 :لاق « ةلفغ نب ديَوُس نع « يدنكلا ىليل يبأ

 :هيف اذإف « هدْهَع ف تأرقو ( هديب ْتْذَحَأَف , لو هللا لوُسَر ُقَّدّصُم انا

 8 ...١ م ةميظَع ةقاب لحَر ةانأف 1 م م نيب قّرفيالو ) قرم نه نب خ روم. بال

 قا معا 7 ”ويامتبير © ع رع 2 م

 ةرل ا يأ :لاقو « اهذخأَي نأ ىَبأف « و ةقانب

 رخ هه

 7 قس كلاما 7 مث ع

 راّيخب تذأ دقو ؛ ا هللا لوُسَر ُثييأ اذإ يِّلقُت ض رأ يأو « ؛ ينط

 ٠ ' للم ءىرما لب
 نع « ةريغملا نب نامثع نع « نايفس نع « ميهاربإ نب ناّسح ٌهاور

 . ديوس نع « ىليل يبأ

 . نامثع نع « ةبعش نع « " ديلولا وبأو
 انثدح :لاق « لهس نب دماح انثدح :لاق « يرّسسلا نب لهس انربخأ

 نع - رمش نبا وهو - ورمع نع « ريكب نب سنوي نع « عيكو نب نايفس

 :لاق « ةلفَغ نب ديَوُس نع « ىلعالا دبع نب ميهاربإ

 ١- ناسللا « ةفتلم ةنيمس يأ 4001/5 .

 . هب نيكد نب لضفلا ميعُت يبأ نع 58/5 ىربكلا تاقبطلا يف دعس نبا هاور -1

 محعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف يرغبلاو )١801(« جام نباو ء )١540( دواد وبأ هاورو
 نب كيرش ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو « ٠١5/7 ئطقرادلاو ٠١4/19 ٠ ريبكلا

 . هب يعخنلا هللا دبع

 . يسلايطلا كلملا دبع نب ماشه وه -#
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 « اًياّنثلا حضاَو « 'نيّيحاحلا نوُرقُم «٠ رَعّشلا بَدْهَأ ولك ّيبلا تيأر
:- 

 ما

 قلما م مس
 .؟ ثيدحلا , ناسنإ سأَر ىلع هللا ُهَعَضَو ٍرَعَش . اب

 0 " يراّرفلا ةلّبج نب ديوُس -ه"ه 7

 . ةَبْحُص هل ٌحصئال
 . دعس نب دشارو « رماع نب ُنامَقل :هنع ىور

 :لاق ( جّرفلا نب دمحأ انثدح :لاق ٠ يصّمحلا ديزي نب ديعس انربخأ

 ةلّبج نب ديوُس نع « دعس نب دشار نع « ؟يديّبُرلا انثدح :لاق ( ةّيقب انثدح

 :لاق 4

 * ٌمراغ ميعّرلاو ( َةَدوُدُرَم ةحينملاو « َاَّدَوُم ةّيراعلا :ِديي هللا لوُسَر لاق ماع م كي هع عدم كد عن شط ا | 5“ كم

 ١- ناسللا « اهيفرط ىقتلم يأ « نيبحاحلا نورقم 411/8” .

 « فيعسض هدانسا ثيدحلاو . هب عيكو نب نايفس ىلا هدانسإب « مجعملا يف عناق نبا هاور -؟

 . رمش نب ورمعو « عيكو نب نايفس فعضل
 | ةباحصلا ةفرعمو « 595/١ عناق نبال ةباحصلا مجعمو 2590/9 يوَعَبلل ةباحصلا مجعم -#

 . "14/8 ةباصإلاو ء 4ملا//؟ ةباغلا دسأو ء4.7٠/*

 . يذمرتلا الإ ةتسلا ةاور نم « يصمحلا رماع نب ديلولا نب دّمحُم -4
 ريبحلا صيخلتلا يف اضيأ هركذ امك « نيهاش نبال هازعو « ةباصإلا يف رجح نبا هركذ -ه

 « ةبحص هل حصتال : هلوق نطق رادلا نع لقن مث « ئيدملا ىسوم يأ ىلا هبسنو 2ع

 . لسرم هثيدحو
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 ِ 2 لوا هما ف

 . يديبزلا نع « هريغو 'برح نبا هاورو
 , راّبألا يلع نب دمحأ انثدح :لاق « رافّصلا دّمحُم نب ليعامسإ انربخأ

 نع « يديّبزلا نع « حيلَم نب حارا انثدح :لاق , راَّمَع نب ماشه انثدح :لاق

 :ةلّبَح نب ديوس نع « رماع نب َنامقل

 تاذ َماَحدُزا ضؤوحلا ىلع ةّمألا هذه َنَمحَدْرَتَل :؟[لاق] ضي يبنلا نع

 . " سمخلا

 «, (9ه5ه) دواد وبأ هاور « يلهابلا ةسماَمأ يبأ ثيدح نم نسح دهاش ثيدحلا اذهل :تلق

 يطقرادلاو ١0/4 ٠ ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو 2 5037/0 دمحأو « )5١5١( يذمرتلاو

 . 89/5 ننسلا يف يقهيبلاو 2« 58١/١ ناهبصأ رابخأ ركذ يف ميَعُن وبأو © 2٠

 « اهّدري مث انامز اهبلحي هاحأ لجرلا اهحنمي ىلا ةاشلا وأ ةقانلا يه :ةحينملا :(ةدودرم ةحينملا):هلوقو

 راج عمجمو « 4؟174/5 ناسللا « اهدر بجيف ةبقر ال ةعفنم كيلمت هنأب هلو يبنلا ربخأف

 . 518/5 راونألا

 حرش :رظني « مرغلا هيلع ريغلا نع انيد لفكت نم لكف « ليفكلا :ميعزلا :(ليفك ميعزلا)هلوقو
 . 5؟5-؟١؟ه/8 يوَعَبلل ةنسلا

 ١- ةتسلا ةاور نم وهو « يديبزلا ديلولا نب دّمحُم بتاك ينالوخلا برح نب دّمحُم وه .

 . قايسلا اهيضتقي لصالا يف نكت مل ةدايز -؟

 نسب ماشه ىلا مهدانسإب « ةفرعملا ف ميعُن وبأو « امهمجعم يف عناق نباو « يوغبلا هاور -*
 . هب رامع

 هاور « ةيراس نب ضابرعلا نع ةلبج نب ديوس هاور « نسح رخآ هجو نم يور ثيدحلا اذهو
 ريبكلا مجعملا يف يناريطلاو « 571/15 ناّبح نباو « ١548/4 ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا

 . 501//؟ نييماشلا دنسم يفو « "ه1



 0 ١ يراصنألا ةّيزغ نب داوم -5 0

 . هسفن نم ُهَداَقَأو « َرْيْيَخ ىلع لي يبلا ُهَرّمَأ يذلا وُهو

 :الاق , دايز نب دمحم نب دمحأو ء فسوي نب بوقعي نب دمحم انريخأ

 :لاق « قاحسإ نبا نع « سوي انثدح :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح

 :هموق نم خايشأ نع « عساو نب نابَح يثدح

 عار 2 هلم مسوم 50 ا 7 0

 حادقب "[ردب موي] هباحصأ فوفص ُلَدَعُي رْدَب موي ناك ٌعيَ هللا لوُسَر نأ
7 

 نم "لتنّئسم وهو ١ راجنلا ينب فيلح « ةيزغ نب داوسب رمف , هدي يف ناك 1 ّ 2 سس هل: 7 ا 7 2
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 مايأ ةعبرأ ءاملا نع تمطف اذإ :يأ ( مايألا نم سمخل يأ 6 ريدقلا ضيف يف يوانملا لاقو

 كلذكف « اهئمظ ةدشل هيلع محدزتسف « سماخلا مويلا يف تدروأ مث « اهشطع دتشا ىح

 : وندل رحلا ةدش نم مويلا كلذ هيساقتام ةدشل ةمايقلا موي ضوحلا ىلع محدرت ةيدّمحملا ةمألا

 . بركلاو قرعلا ةرثكو مهسوؤر نم سمشلا
 ةباصإلاو « 484/7 ةباغلا دسأو « 5077/5 باعيتسإلاو 2« .١4٠ 4/* ةباحصلا ةفرعم ١-
 . ا

 روهشملاو :رجح نبا لاقو « ةلقثم « ةيزغ نب داّوس :لاقيو :177/7 ةريسلا يف ماشه نبا لاقو
 . واولا فيفختب هنأ

 يفاضيأ ةدجوم يهو « ماشه نبا ةريس نم اهتبثأ دقو « لصألا نم تطقس ةدايزلا هذه -؟

 . ثيدحلا تلقن للا رداصملا عيمج

 . 5085/14 راونألا راحب عمجم :رظنا « مدقتم :لتنتسم -»



 0 5 و 7 7 4 م 7

 :لاقف « ُداَوَساَي وئسا :لاقو ء 'جقلاب هنطُي يف هللا لوسر نعطف ء فصلا
 ريا مسهلس ه6

 بع هللا ٌلوُسَر َفْشكَ ( ينذقأف ٠ « قحلاب هللا َكَتَعَب دقو « هللا لوُسَراَي يِنتْعَحْوُ

 ىلع َكَلَمَحاَم :هللا لوُسَر لاقف ٠ ُهَنَطَب لّبقو « ُهَقَئَيَعَأَف ءقتما :لاقف « هنطَب

 راه لع م ص ما ل

 اتف تدراف « ٍلثقلا نم م نمآ و « ىَرَئاَم رِضَح هللا لوُس َراَي :ل ؟ تعئصام

 0 .٠

 « رْيخب هللا َلوُسَر ُهَل ُهَل اَعَدَف : َكَدْلِح يدّلح َّسَمَي نأ َكب دّهَعلا َرخآ نوكي نأ

21 

 . هسفن نم ةّيِزَع َنب َداَوَس َداَقأ كلي يبلا نأ

 علطقو نصغلا هنع بّدشف غلب اذا دوعلا وه :لاقيو « شاريو لصني نأ لبق مهسلا :حدقلا ١-

 . ”ه145؟/ه ناسللا «رصقلاو لوطلا نم داري يذلا لبنلا رادقم ىلع

 . 755/5 ماشه نبا ةريس :رظنا « عساو نب نابح نع قاحسإ نبا هاور -

 عماج يف ريثك نبأو « ةباغلا دسأ يف ريثألا نباو « ةفرعملا يف ميعُت وبأ :قاحسإ نبا قيرط نم هاورو

 . 50/5 ديناسملا

 ءددعتلا عشمبالو :لاق مث « ورمع نب داوسل ةصقلا هذه تيور :ةباصإلا ف رجح نبا لاقو

 . ببسلا فالتخا عم اميسال

 . يدملا داما نب ةماسأ نب هللا دبع نب ديزي وه داملا نباو « دمحم نب زيزعلا دبع وه -

 ةاور نم ء« يعبات « يندملا يرهزلا يشرقلا فوع نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ نب دعس وه -4
 . ةتسلا

 هل دوجوال اديوس نإف « أطخ اذهو « (ديعس نع ديوس نع ميهاربإ نب دعس):لصألا يف ءاجو

 . امهنيب ةطساوالو بيسملا نبا نع يوري امنإ ميهاربإ نب دعسو « انه



2 
 نب َداَوَس ْثَعَب مالسلا هيلع ّيبلا نأ :ةريَرُه يبأو « ديعس يبأ نع ىورو 0

 رس و ع

 ١ ربيخخ ىلع هرمأو (ةّيزغ

 . ؟ يدزألا براق نب داوّس -ه/

 . ةّيلهاجلا يف اًنهاك ناك

 . يلع نب دّمحُم رفعح وبأو «ريّبج نب ديعس :هنع ىور
 2« بح نب ريِهُز نب دمحأ انثدح :لاق , ًةزاجإ بيلك نب , مثيلا انربخأ

 « ٍقفاّصَولا هللا ديبع نب ديعس نع  ىليل يبأ نب نارمع نب دّمحُم انثدح :لاق

 َرَمُع ىلع ”يسوُدَّسلا براق نب ُداَوَس لحد :لاق « رفعج يبأ نع ( هيبأ نع

 :لاقف « هنع هللا يضر

 لع ضرَعَك « و يملا ىلإ تيتا ىَّح َتلَبقأَف « ةّيلهاَجلا يف انهاَك تنك

 . ؟ ُتْمَلَْأَف « مالسإلا

 ةمكحملا ءابنالا يف ةمهبملا ءامسالا باتك يف يدادُْعَبلا بيطخلاو 2107/9 ئطقرادلا هاور ١-

 . هب يردخلا ديعس يبأو ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس ىلا امهدنسإب « 715 ص
 ةباحصلا ةفرعمو « 79/١ عناق نبال ةباحصلا مجعمو « ١57/7 يوَمَبلل ةباحصلا مجعم -؟

 . 7١9/8 ةباصإلاو « 484/7 ةباغلا دسأو « 3074/7 باعيتسإلاو ء٠5١1 4/7
 داوس نأل « يسوّدلا :باوصلاو « فيحصت هنأ ىرأو « رداصملا ضعب فو لصألا يف اذك -#

 ةمالعلا قيلعتو « يمزاحلل نكامألا :رظناو « سوُدَس فالخب « دزألا نم سْوّدو « يدزأ

 . 0710/١ رساجلا دمح

 نب دّمحُم ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُ وبأو « ١ ؛ 8ص ناّنحلا فتاوه ف يطئارخلا هاور -4

 . هب ىليل يبأ نب نارمع



 « كلملا دبع وبأ انثدح :لاق « ناورم نب ميهاربإ نب دّمحُم انربخأ

 « ءاطع نب ىلْعَي نب مكحلا انثدح :لاق « نمحرلا دبع نب ناميلس انثدح :لاق

 تعمّس :لاق « ريَبح نب ديعس نع « دمصلا دبع نب داّبع رمعم وبأ انثدح :لاق

 :لوقي يدْرَألا براق نب َداَوَس

 ع3 ةاّرسملا لاّبج رم ليج ىلع ًاًمئائ ْتْنُك

 . ؟ هلوطب ثيدَحلا َرَكَذ مَ

 " يراصنألا ورْمَع نب داوس - 3

 . منغ نب ورَمَع نب لوذُبَم نب ءاَسْنَ نب ةيطع نب ورمع نب ةداوس :لاقيو

0 

 ع 0

 نب رمع انثدح :لاق 2 دواد نب ىسوم انثدح :لاق « يبأ انثدح لاق ( لبنح

 :ح 2« طيلس

 ةكلمملا بونح امبأ دنع نميلا تح فئاطلا بونج نم ةدتمملا لابحلا يه :ةارسلا لابج ١-

 . اذه انركذ نأ قبس دقو « ةيدوعسلا

 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف يوغبلاو © ٠١7/5 ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هاور -؟
 نب مكحلا ىلا مهدانسإب « 77/7 ةوبنلا لئالد يف يقهيبلاو « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو «77

 . حصيال :يراحخُبلا لاقو « هب ءاطع نب ىلعي

 . فيعض هدانسا :5 0٠/8 دئاوزلا عمجم ف يمئيهلا لاقو

 ةباحصلا ةفرعمو © 791/١ عناق نبال ةباحصلا مجعمو « ”7748/+ يرَعَبلل ةباحصلا مجعم -»

 2, ؟9//917 ةباصإلاو « 48/8 ةباغلا دسأو 2 5377/5 باعيتسإلاو ء 4.07/6 1١

 . داوس نم عمسي مل نسحلا :ةباصإلا يف رجح نبا لاق -4



 :لاق ء يزاّرلا متاح وبأ انثدح :لاق ( ميكح نب ورمع وبأ انربخأو

 نب ةداَوَّس نع « نسحلا نع « هيبأ نع 2. طيلس نب رمع نب قاحسإ انثدح

 :يراصنألا ورَّمَع

 ُهَيقَل هاو « ُهاَهَنف اَنَدلَث وأ نكرم و ٌيبلا ُهاَقَلََق « قولخلا نم بيصُي ناكو

 « ُهَشَدَحَف هنطَي يف اهب َنَعَط اّمِإَو : ُهَبتاَع اّمِإ :اوُلاَقَف ( 'ةَديرَج ُهَعَمو ِمْوَي تاذ

 :لاقو « هنّطَب ْنَع هللا لوُسَر َرَسَحَف « يناقأ وأ ينطقأ « هللا لوُسَراَي :لاقف
 . ُهَلبقُي قلعو « ةديرتلا ىَّقْلأ هللا لوُسَر َنْطَب لُجَّرلا ىأر امَلَف :لاق « صَتقا

 . ؟ نامبإلا ُهَرَجَح :ٌنسحلا لاق
, 

 . ىسوم ظفل
 نسحلا نع « ناّسح نب ماشه نع « يراصنألا هللا دبع نب دّمحُم هاور

 | . اذه ورمع نب ةداوس نع «

 انثدح :لاق « قاعملا انثدح :لاق « ”[رشب] نب نسحلا انثدح :لاق « بيَعش

 :لاق « ورَمَع نب ةداوس نع « نيريس نبا نع « ناسح نب ماشه
 ىنقوفي نأ بحأ الف « ىَرَئاَم تيطغأو « لاّمجلا يلإ بْبَح لْجَر ينإ 22 2 6 نك ىلا لعل ل ا ا 2” ول ا

 ١- طيسولا مجعملا :رظني « اهصوخ نم رّشقت ةليوط ةفعس :ةديرجلا 1١5/1١ .

 ىسوم ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَِعُت وبأو « مجعملا يف عناق نباو « مجعملا يف يوغبلا هاور -؟

 هب دواد نب

 نارمع نب قاعملا نع ىور « يفوك ينادمه رشب نب نسحلاو « أطخخ وهو « ريشب :لصألا يف -*
 . هريغو يراخُبلا خيش وهو 2 يلصوملا



 . ١ ثيدحلا َركذف ؟ هللا َلوُسَراَي اذه رْبكلا ّنمف « يلْعَت كارش يف ّدَحَأ

 :لاق ( َنيريس نب دمحم نع ( بويأ نع « دْيَر نب ُداَمح ُهاور

 00 ل

 :لاق « ًاليمج ناكو « ورْمَع نب ُداَوَس ُهَل لاَقُي « راّصنألا نم ُلُخَر َناَك

 ” يمْرجْلا عيبّرلا نب ةداوّس -8

 . ةداوس ىلوم عيِرَس نع :ليقو ( نمحرلا دبع نب ُمْلَس :هنع ىور

 . عيبرلا نب ةداَوس :ةمثيخ يبأ نبا لاق

 قاحسإ نب دّمحُم انثدح :لاق « فسوي نب بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 ؛[:ح] حو وبأ ناَورغ نب نمحرلا دبع انثدح :لاق « ناَعّصلا

 « سنوي نب دّمحُم نب دّمحُمو « َةدْنَم نب ىيي نب نمحرلا دبع انريخأو

 :الاق « َرْمَع نب صفح مَع وبأ انثدح :لاق « دهف نب ميهاربإ انثدح :الاق

 عيبّرلا نب ةداَوَس نع « نمحرلا دبع نب ٍمْلَس نع « ءاَحَر نب ىَّحَرُم انثدح
 :لاق « يمّرحلا

 ءةفرعملا يف ميَعُ وبأو 2١١7/1 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف يوغبلا هاور ١-

 . هب رشب نب نسحلا ىلا مهدانسإب

 رجح نبا لاق . لسرم « هثيدح حصي مل :لاقو 7٠١7/4 «٠ ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هيلا راشأو

 . هنم هعمسي مل نيريس نبا نأ نعي :ةباصإلا يف

 . هب ديز نب دامح ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن ُوَبأو « مجعملا يف يوغبلا هاور -؟
 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 541/9 يوَعَّبلل ةباحصلا مجعمو « 55/0 يناقملاو داحآلا -#

 . 781/8 ةباصإلاو 2 485/7 ةباغلا دسأو « ١ 505/* ةباحصلا ةفرعمو ؛« 1

 . قايسلا هيضتقي هتفاضإو « لصالا نم نيتفوقعملا نيبام طقس -4



 َكنْيَي ىلإ َتْعَحَر اذإ :لاقو «دْوَدب يل َرَمأَف ٠ هلاَسف ٠ هلي ّيبلا تيت

 اهب اوُطْمحيألو « ٌمُهَراَفْظَأ اوُمُلَعُيلَف مُهْرُمو ( مهعاَبر ءاذغ اوُنسْحَيلف ْمُه

 . ١ اوّبلَح اذإ م مهيِشاَوُم عرض

 دبع انثدح :لاق « دّمحُم نب كلملا دبع انثدح :لاق ( ةمثيخ انثدحو

 « ثراولا دبع نب دمصلا

 « رضنلا وبأ انثدح :لاق « مَرْكُم نب ٌنسحلا انثدح « '[ةمئيخ انثدح]و
 سا اعشق م شالا

 هوحن ؛ ءاَجَر نب ىَحَرُم انثدح :الاق

 ٌدهُرُمُف

 عييبرلا نب
2 

 ١- ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور ١١4/1 « هب يضوحلا رمع نب صفح ىلا هدانسإب .

 ننسلا يف يقهيبلاو « مجعملا يف عناق نباو « 14 ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هاورو 18/8 «

 هب يمرجلا ملس ىلا مهدانسإب .

 مدلا وهو « طيبعلا نم « رصعلاب اهومديو اهنورقعيف بلحلا اوددشيال يأ (اوطبعيالو):هلوق نيعمو
 راونألا راب عمجم :رظني « نبللا دعب مدلا جرخي يح اهبلح نوصقتسيال يأ « يرطلا

 هنو .

  -9ةمثيخل خيش مركم نب نسحلا نأل « هتفاضإ نم دبالو « لصألا نم طقس نيتفوقعملا نيبام «

 فّئصملل اخيش وه سيلو .

 *- يبأ نع « ةفرعملتا يف ميَعُت وبأو « 7575/5 لماكلا يف يدع نباو « 484/7 دمحأ هاور

 هب مساقلا نب مشاه رضنلا .

 . هب رشعم يبأ ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور -4



 نع « يمّعْتخلا بْعَك يأ ديزي نب هللا دبع نع « ميهاربإ نب ٌملسم ٌةاورو

 ١ ثيدَحلا « نمحرلا دبع نب ٍمْلَس

 . هنع « ؟دوعسم يبأ نع تْنّدَح

 ' يعاَرخلا دلاخ نب ءاوّس -ه٠4

 . ةّيْح وخأ

 . عفار نب بّيسملاو « ؟ليبحرش وبأ مالّس :امهنع ىور

 بهو انثدح :لاق «دوعسم وبأ انثدح :لاق ( ىجي نب نمح رلا دبع انربحأ

 :ح « هيبأ نع « ريرح نب

 نب لاله انثدح :لاق « نابززملا نب دمحأ نب نمحرلا دبع انربخأو

 ناميلس انثدح :لاق « مزاح نب ريرح انثدح :لاق ع ملسم انثدح :لاق « ءالعلا

 : دلاتخ يبا ةّبحو ٍءاَوس نع ( ليبحرش يبأ مالس نع « شمعألا
 اغرق امَلُق اجلا اًمُلَه :امُهَل لاقف ؛ اب حلاَُي وهو خي ينل اأ م

 ؛ اَمُكُسوُوُر ترَرهئاَم قزّرلا نم است ال : :اَمُهَل لاق من « ءيّشب امه َرَمأ و

 ميهاربإ نب ملسم نع « مجعملا يف يوغبلاو « 48/7 ىربكلا تاقبطلا ف دعس نبا هاور ١-

 . هب يديهارفلا

 . هريغو دواد يبأ مامإلا خيش . سلا تارقل نب دجارم ١

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 780/* يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو « ١78/7 يناثملاو داحآلا -

 ع 487/9 ةباغلا دسأو 2589/5 باعيتسإلاو 2 1١541٠/7 ةباحصلا ةفرعمو « ”7/1

 . 7١5/7 ةباصإلاو

 . ةجام نبا هل ىور « ليبحرش وبأ ليبحرش نب مالس وه -4



 ىلاعت هللا ُهقزري مَن , رشق هيلع سيل «ُرَّمْحَأ الإ ِهّمأ نم دلوي دولَوُم نم سيل هّنإف هم دقو 2 27 0017 4 م 7 هكا

 . شمعألا نع , ةيواَعُم وبأو « ٌعيكو هاور

 ١ " يراّجتلا ثراحلا نب ءاوس -0ذ

 :لاق « يرّيجُبلا دمحم نب رمع انثدح :لاق « يرَّسلا نب ؛ ٌلْهَس انربخأ

 دمحم انثدح :لاق « باّبحلا نب ديز انثدح :لاق « ” هللا دبع نب ةدبع انثدح

 دبع نب ُبلّطملا انثدح :لاق « ؟تباث نب حرم نب هللا دبع نب ةراَرُز نب
 :لاق « بْطْنَح نب هللا

 , لَو هللا لوُسَر َةَعْيِب َدَحَح يذلا مك وب :ثراَخلا نب ءاَوَس ينل تلق
 ننل - 2 2 م 2 هام - .

 كَل كراس َلَحَو رع هللا ن نإ :لاقو « *ةّركب ُهاطعأ دق « اًرّيخ الإ لقتال :لاقف

 ١- مقرب « دلاخ نب ةبح ةمجرت يف « هيلع مالكلاو « ثيدحلا جيرخت مدقت )55١( .

  -9ةباحصلا ةفرعم ١4١١7 « ةباصإلاو « 487/7 ةباغلا دسأو ©/3١5 .

 اوناك راجنلا نب ناف « افيحصت هنظأو « يراحنلا :ميعُت وبأو [هدنم نبا] لاق اذك :ريثالا نبا لاق

 فحصتي براحملاو « يبراحم وه امنإو « اهفودحجيو ةعيب هوعيبي نأ نم هللا لوسربو هللاب فرعأ
 . يبراحملا سيق نب ءاوسل تعقو ثيدحلا يف ةروكذملا ةصقلا هذه نأب ركذ مث « يراجنلاب

 . ملسم ىوس ةتسلا ةعامجلا خيش ( رافصلا وه -#

 تكسو « 708/19 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذ « يسوألا يمطخلا يراصنألا وه -4
 . هلاح نع

 . لبإلا نم فلا :ركبلا - ©



 ١ اًهْنم الإ ًاكولممالو « ًاحرابالو  ًاَحِراس ِمَْغلا نم قون اًنْحَبْصَأ اَمَف ٠ اهيف

 " ِبُدْنُج نب ةَّرمس-7 1

 « يرازفلا يشْبَح نب رماع نب ورَّمَع نب ةرم نب جيرَح نب لاله نبا وهو

 . نييرصبلا يف هٌداَدع
 ما 3

 َةَرْيَو نب ةمادقو « ةلظنح نب ةداوسو « نسحلاو « ناميلس هنبا :هنع ىور

 . نيتس :ليقو ( نيسمخو عست :ليقو « نامث ةنس تام

 :ح ( ةبآلق وبأ انثدح :لاق « ةمثيح انربخأ

 3 2 5 ٍِع و 2 57 0

 « ديهشلا نب بيبح انثدح :لاق « سنأ نب شيرق اسدح :الاق « يحايرلا

 2 ا

 نب ةَرُمَس نم :لاقف ؛ كأَسَف ؟ ةيقعلا ثيدَح َعمَس سم نسا لش

 ." بُدنح

 . هب يرسلا نب لهس ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميعُت وبأ هاور ١-

 . نيهاش نبا ىلاو فّنصملا ىلا ةباصإلا يف رجح نبا هازعو

 ةباحصلا مجعمو ©« ٠1/7 يوُعلل ةباحصلا مجعمو 2175و "0/8 يناثملاو داحآلا -؟

 . 7١7/48/8 ةباصإلاو « 4814/5 ةباغلا دسأو « "817/9 باعيتسإلاو « 370/١ عناق نبال

 دّمحُم نب كللملا دبع ةبالق يبأ ىلا هدانسإب « ه51//819 لامكلا بيذهت يف يزملا هاور -#

 . هب يشاقرلا

 ٠م



 ١ هْحَّولا اذه نم ليعامسإ نب دّمحُم هج رخأ

 :لاق « مْزاَح نب دمحأ انثدح :لاق « يفوُكلا يلع نب دّمحُم انربخأو

 نع « ةداَنق نع « ةبوُرع يبأ نب ديعس انربخأ :لاق 2( نوع نب رفعج انثدح

 :لاق « ةّرُمَّس نع « نسحلا
 ٌقلَحيو . عيل ولة تأ تيت نين ل فك لا ل ل:

-ّ 

 ساو وو ثلا
 " ىمسيو « هسار

 " هريغو ٌرْطَم :مهنم ؛ سلا نع ماج وز

 4 ميكَح وبأ مهنم 4 ةقوكلاب ةَرُمَس هوَ َدْلَو تلأس :١نّيْعَألا ركب وبأ لاق

 عدّمحُمو ( رصنو ءدعسو « ناميلُس :اوُلاَقف (هدآلؤأ ْنَع هدّلو نم ةّدعو

 20/4/١6 ثيدحلا لكشم يف يواحطلاو « 17/17 يئاسنلاو « )١487( يذمرتلا هاورو

 . هب سنأ نب شيرق ىلا مهدانسإب
 ذاتسألا هيف لاوقالا ضرعتسا دقو « نيثّدحْملا نيب روهشم فالتحا ةرمس نم نسحلا عامس ٍثو

 سيلدتلاب هتقالعو يفخلا لسرملا هباتك يف - هللا هظفح نْوَعلا فراع نب متاح فيرشلا لضافلا

 حجر مث « هيلع ديزمال امب ملعلا لهأ لاوقأ للحو رداصملا نم ريثك ىلا عجرو وع

 يهف هنع هئيداحا يقاب اماو « طقف ةقيقعلا ثيدح ةرمس نم عمس نسحلا نأ ."١ يف

 ىلعف « ةربتعملا لمحتلا عاونأ نم عون ةداجولاو « ةداجولا باب نم « عومسم ريغ باتك

 . امي ّجتحي ثيداحأ ةرمس نع نسحلا ثيداحأ اذه

 « (5١5ه) ةقيقعلا يف يبصلا نع ىذألا ةطامإ باب « ةقيقعلا باتك « حيحصلا عماجلا يف ١-

 . 785/١ ريبكلا خيراتلا فو

 (8158) دحام نباو « ١١5/19 يئاسنلاو « )١577( يذمرتلاو « (5874) دواد وأ هاور -1

 . هب ةبورع يبأ نب ديعس ىلا مهدانسإب ١١21و ءا/ل/ه دمحأو «

 هب قارولا رطم ىلا هدانسإب « 7717/4 كردتسملا يف مكاحلا هاور -#

 ١م



 ه2 ع

 دبع ابأ :ي ةَرمَس ناكو , ٌدعسو َناميَلُس الإ هدّلو نم ْبَقْعَي لو ( ٌرشبو

 . ديعس وبأ :ليقو « نمحرلا

 " يئاوّسلا دايز نب رْجُح نب َةداَنُج نب ةرّمَّس -ه 4*

 . ةرمّس نب رباَج هنبا :هنع ىور

 « ميحَّرلا دبع نب ميهاربإ انثدح :لاق « راّطَعلا دّمحُم نب رمع انربخأ

 نيّصحو ( ةقالع نب دايز نع « ٌريَهُر انثدح :لاق ٠ ,دغبللا نب يلع انثدح :لاق

 :ةرعَس نب رباح نع مُهّْلُك « برح نب كاّمسو ؛

 . ًاريمأ َرَشَع اَنْنا يدَعَب نوُكَي :لاق لو يبا نأ

 :هئيدَح يف ٌمُهُضْعَب لاقو , ُهْمَهفأ ْمَلَف ءيشب ملك :لاق ًانيِصُح' نأ َرْيَغ

 "7 هم

 . نيصخح نع (ةلاخو :هيَعُو 3 ١ريرجو « ثراخحلا نب ٌرفعح ٌهاور

 دواد يبأو ملسم مامإلا خيش « تبثلا ظفاحلا مامإلا « يدادْعَّبلا باتع يبأ نب دّمحُم وه ١-

 . 710 ةنس يفوت « امهريغو

 2« 598/5 باعيتسإلاو « ١417/8 ةباحصلا ةفرعمو « 7١5/7 يوَعَبلل ةباحصلا مجعم -؟

 . 71/8/» ةباصإلاو « 48/9 ةباغلا دسأو

 طلغو :رجح نبا ظفاحلا لاقو . يئاوُسلا باّبز نب ريجُح نب ةداَنُج نب ةرمس :هبسن يف حيحصلاو

 . هبسن يف هذنَم نبا

 ريهز نع دعجلا نب يلع نع « ةباحصلا مجعم يفو « )7١70( تايدعجلا يف يوغبلا هاور -#

 . هب ةيواعم نب
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 . كلام نب دَّمحُم نب ميهاربإ :ةقالع نب دايز نع ةاورو
 نع ء« ديبع نب رمعو (« ريهزو « ةملس نب دامحو « ليئارسإ هاورو 0 ولو ىف ل 2 2 0- ْ

 . كامس
1 

 وش
 هم 2 2

 , ناميلُم نب نارمعو « عّرْشأ ُنباو « "َنْوَع نبا :هنعو « يعّشلا ةاورو
 . يداوألا دوادو

 هَ
 نب قاحسإ نب دمحمو 2١ يروثلا :هنعو « ريَمع نب كلملا دبع هاورو ع 9 5-7

 . رباج نع ( كامس نع ءرمعو

 . رباج نع « هيبأ نع دلاخ يبأ نب , ليعامسإ ُهاورو

 .٠ يدوألا دواد :هنعو 4 6ٌلِبْعَم ةاورو

 يطساولا هللا دبع نبا وه دلاخو «ريشب نبا وه ميشهو « يبضلا ديمحلا دبع نب ريرح وه ١-

 . ناميلس نب نارمعو : « عوشأ نب ورمع نب ديعس وه عوشأ نباو « نوع نب هللا دبع وه -؟
 . يدوألا ديزي نب دواد وه يذوألا دوادو « يدارملا وه

 . ةدرب يبأ وخأ  يفوكلا يرعشألا ىسوم يبأ نب ركب وبأ وه -*

 . يسفانطلا وه ديبُع نب رمعو « ءالعلا نب دّمحُم وه -4
 . ةرمس نب رباج نع يوري يعبات وهو « يلدحلا دلاخ نب لبعم وه -

 1١م



 نب رباج نع « حلاص نب رْضْنلا نع « ناميلس يبأ نب كلملا دبع ةاورو
 سا ل 27

 . ةرمس

 . ' قرزألا قاحسإ نع « هريغو دلاخ نب ٌراّمع ةاورو

 . '" اذه قرزألا قاحسإ انثدح :لاق « دلاح نب ٌراَّمع

 . " حّمج نب دعس نب ناذول نب رّيغم نب ةرمَّس-ه ؛

 2 هكا كوع رم #4 م واعلام
 . سوأ :ليقو ١ ماشلا لّزَن , لَو يبلا ْنْدَوَم « ةروذحم وبأ

 نب هللا دبع و « زيريحم نب هللا دبعو « كلملا دبع هنبا :هنع ىور

 مرا

 . ةكيلم ىلأ
ِ_ 

 همس
 09 ا ِ واع ع 2ك سكين ها هل

 يبأ نع « ةكيلم يبأ نبا نع « سنوي يبأ نع « ؟ يراّرفلا ناوُرَم ىور
 هل 7

 :ةرودذحم

 . َناَذَألا ُهَمْلَع لي ًيبلا نأ

 ١- قرزألا فسوي نب قاحسإ وه قرزألا قاحسإو « يطساولا ديزي نبا وه دلاخ نب رامع .

  -1ريبكلا يناربطلا مجعمو « 79414/4-401 ةناوع يبأ دنسم :يف قرطلا هذه جيرخت رظنا

 عماجلا دنسملاو « 1/1/-!/4/» ةرهملا فاحتإو ؛« /8.4 88-5" .

 "»- يوَعَّبلل ةباحصلا مجعم */ » 7١1١عناق نبال ةباحصلا مجعمو ١/ » 701ةباحصلا ةفرعمو

 م/ »1411١ةباصإلاو « 40/9 ةباغلا دسأو 2500/9 باعيتسإلاو »/1807 .

 . يريشقلا ةريغص يبأ نب متاح وه سنوي وبأو « يراّرفلا ةيواعم نب ناورم وه -4
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 ؛ لاّمَجلا رفعج نب دمحأ انثدح :لاق « ةكمي قاَرولا ميهاربإ نب يلع انربخأ

 ع " َةسِبْنَع نع « ةريغملا نب نوراه انثدح :لاق « 'ديّمُح نبا انثدح :لاق

 :لاق ( َةَروُذْحَم يبأ نع « ناملس يبأ نع ( ناَذاَر نب ريثك نع

 هن ٌةَالّصلا :تلق « ةآلّصلا ىلع ّيَح :تلق اّمَلَق « رخقلا ةالصل ُتْنذَأ

 , كك ّيبلا يناَعَدق هلا الإ هلإ ال ٠ ُرَبكَأ هللا ءكيكأ هللا « نّْيكَرَم « مْوّنلا نم
 ع

. : 5 
 ؛ يدسألا كتاف نب ةرمس -6 1

 هلاق « ةربس :لاقيو « رّضم نب سايلإ نب ةكردم نب ةعيزخ نب دسأ يب نم 006 سسوس للى 022 1 رس هام 6-2005 ًَء
 وبأو « هللا ديبع نب ٌرُْسِب هنع ىورام :باوّصلاو هيلع فلتخاو « قاحسإ نبأ

 . ريف نب ريبحو - ّحص نإ - قاحسإ

 ١- دنسملا بحاص « يّمملا بساك نب ديمح نب بوقعي وه .

 يرلا يضاق ديعس نب ةسبنع وه -؟ .

 *- يئاسنلا هاور ١/١1 « و١4« قازرلا دبعو ١/ » 475يف ناريطلاو « 4.4/8 دمحأو

 ريبكلا مجعملا  7٠١8/07ناملس يبأ ىلا مهدانسإب 2 1948/77 لامكلا بيذت يف يزملاو ع

 هب نذؤملا

  -4يوَعَبلل ةباحصلا مجعم  2 7١4/9عناق نبال ةباحصلا مجعمو ١/ » 7١4ةباحصلا ةفرعمو

 +١11 « ةباصإلاو « 4ه5/؟ ةباغلا دسأو ١81/17 .

 ةبحص هل نأ ىلع لوالا يف صنو « كتاف نب ةربس نيبو « كتاف نب ةرمس نيب يراخبلا قرفو «

 ريبكلا خيراتلا :رظنا « يناثلا يف تكس امنيب ١717/4 « دقف « متاح يبأ نبا امأو . 1437و

 :رظنا « امهتبحص ىلع صنو « ليدعتلاو حرجلا يف امهركذ :١55/4 « قأيسو . 7980و
 هعضوم يف كتاف نب ةربس .

 م



 ع ةكمي نوراه نب ىسوم انثدح :لاق « ةكمب هللا ديبع نب دّمحُم انربخأ

 :لاق « كتاف نب ةّرمَّس نع « هللا ديبع نب رسب نع 2 ؟ورمع نب دواد

 3 07-00 َّس 3 ”لمسا# هع عع * عَ م6 ا _ ربل 7 5

 نم رمشو « ” هتمل نم ذأ ول ةَرمَّس لجرلا معن :ُهِلي هللا لوسَر لاق

 4 بقا مه توها تمسك م مت م 2
 . هرازإ نم رصقو « هتمل نم ذحأو بهذف :لاق « هرازإ

 . * ياَوُدْعلا ةعيبر نب ةرمّس - 5

 هللا دبع نب رباح :هنع ىور

 اميف هركذ مدقت دقو ( دنسملا بحاص ١ نامحلا نمحرلا دبع نب ديمحلا دبع نب ىيي وه ١-

 . دواد وبأ هل ىور «( ةقثاوهو « يماشلا يدوألا ورمع نب دواد وه -9؟

 ١ 455ص طيحملا سوماقلا « ماملو « ممل :اهعمج « نذألا ةمحش زواحملا سأرلا رعش :ةّمللا -*

 يف لشحمب لهس نب ملسأو « ١171/5 ريبكلا خيراتلا يف يراخبلاو 2« 7٠٠١/4 دمحأ هاور -4

 ميت وبأو 2( 9557/* لماكلا يف يدع نباو ( مجعملا يف عناق نباو « 55ص طساو خيرات

 . هب ريشب نب ميشه نع كرابملا نب هللا دبع ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف

 مجعملا يف عناق نباو « مجعملا يف يوغبلاو « ١١٠7ص طساو خيرات يف اضيأ لهس نب ملسأ هاورو

 . هب ميشه ىلا مهدانسب (

 ةباصإلاو « 455/8 ةباغلا دسأو « 555/8 باعيتسإلاو « ١414/7 ةباحصلا ةفرعم -ه

 ا



 دّمحُم نب ديبع انثدح :لاق « رهزألا نب دّمحُم نب دّمحُم انربخأ

 يبرأملا ىيي نب دّمحُم انثدح :لاق « بويأ نب ىجي انثدح :لاق « يرّوشكلا

 :ح

 نارمع نب دمحم انثدح :لاق « يملُسلا دمحأ نب دّمحُم انريخأو

 « يدْرَواَرَدلا انثدح :لاق 2١ ناَمْثُعلا ناورم وبأ انثدح :لاق « يزّوُرملا <

 :امهيبأ نع « رباح يبا هللا دبع و دَّمحُم نع « ”نامثع نب ماَرَح نع ًاعيمج

 رَسّيلا وبأ لاق « هَل اقَح *رَسَيلا ابأ يضاَقُي َءاَح ٍناَوْدُعلا عير نب َةَرُمَس نأ

 رد ل « انُّماَه وه َسْيِل :اولاَقف « رَسيلا وبأ انُماَه سْيَل اولوق :هلهأل

 َرُمَّس ُةآَرَف « « رّسَيلا وبأ َعَلطاف « ّبَهَذ دق ُهَنأ رَسْيلا وبأ نظف ٠ « حيرتسُيل ءاّمفلاب

 « َكلَذ ناك يِرْمَأ ْنَعو ىَّلَب لق ! امام نبل لأ لعب ملا :ٌةَرْمَس لاقف «

 يملك نأ ُببحأ َّْلو , كيضقأق يدنع َكَقَح حل ْنكَي مل ُهّنأل :لاق ؟ ّملَو :لاق

 لاَقاَم تْعمَس ؛ [اَمفأ] :رسيلا وبأ لاق « هللآ :لاق « هللآ :لاق , يدْنع َسْيَلو
 رقه

 « ةّمايقلا موي هلظ يف هللا ُهلَظأ « ُهْنَع جرف وأ « ًارسْعُم َرَظْنأ مف لي هللا َلوُسَر

 . * و هللا لوُسَر نم هعمل ُدَهأو :ٌةَرُمَس لاق

 ١- ىندملا دّمحُم نب زيزعلا دبع وه يدرواردلاو « ينامثعلا دلاخ نب نامثع نب دّمحُم وه .

  -7ناسللا :رظني « ثيدحلا كورتم وهو « يندملا يراصنألا وه ١85/9 .

 - :رظني « يردب يباحص وهو « ورمع نب بعك همسا -نيتحوتفم نيسو ءايب - رسيلا وبأ

 لامكإلا ١/ » 5/5لامكلا بيذقو 185/914 .

  -4امأ :ميعُت بأ باتك فو « قايسلا هابأي اطح وهو « امف :لصألا يف .

 . هب ىملسلا دمحأ نب دمحم ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميعُت وبأ هاور -ه



 . اورَمَع نب ةرمس -ه4/ 0

 . يرّبُثَعلا فاَنُم دبع نب طرق دّلو نم

 هيض سوه ع داس سا سال

 . ' هيلع َكَّرَبَو « هسأر ىلع ٌدَْو يبلا َحَسَم

 يئثدح « ةبلعث نب "بيّبُز نب هللا ديبع نب ثيَعش نب راّمع نب ديعس ىور

 امسح :بيبز يبأ نثدح :لاق « هللا ديبع نع « ثيَعْش يَّدذَح نع يب نسير

 مهو « رّبْتَعلا ينب يبس اوذحأف « ُهَتَباَحّص ْثَعَب هلو هللا لوُسَر نأ

3 
 ؟ ُبيِبْزاَي ةئيِب كلأ :هللا لوسر ُهل لاقف « اوُملسَأ ذقو « ؟ نوُمرِْضَحُم يد ا ىلا ا م ا < 6 ه 00 ا هلم لا

 2 ا
 0 وف هلال سس ال هم ارو م علم ل ار 2 00 ًَء همر 71 سا وع

 لاقف « بيبز فلحو ع ورمع نب ةرمس دهشف , يمأو تنأ يبأب « معن :لاق

 086 هولك سد قل مر 2 2 دا ش
 . ”اودرف , مهل ءيش لك ربثعلا ينب ىلع اودر :ُلك يبلا

 « قايسلا اذه ريغب ملسم يف ةصقلا هذه لصأو :لاق مث « هدنم نبا ىلا ةباصإلا يف رجح نبا هازعو

 . ركذ ةرمسل اهيف سيلو

 ةباصإلاو ع 405/8 ةباغلا دسأو « 0517/7 باعيتسالاو ١41١© 4/4 ةباحصلا ةفرعم ١-

8 . 

 . ةكربلاب هل اعد يأ -؟

 . نونلابو ءابلاب يعي ©« بينزو « بيبز هل لاقي :باعيتسالا يف ربلا دبع نبا لاق -»

 ةيلهاجلا لهأ ناكو « مهمالسإل ةمالع امناذآ اوعطق ئيعمب « مهمعن ناذآ اومرضخن يأ -4

 يذلا عوضوملا ريغ يف اومرضخي نأ ِدِيي ينلا مهرمأ مالسإلا ءاج املف « مهمعن نومرضخي

 . 77/٠١ دويعملا نوع :رظني « ةيلهاجلا لهأ هيف مرضخي

 «ه*”5/5 ةرهملا فاحتإ يفامك « هدنسم يف ةناوع وبأو « ("511) دواد وبأ هاور -ه

 ( 171١/٠١ ننسلا يف يقهيبلاو « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو 2« 717/0 ريبكلا مجعملا يف ياربطلاو

 هب بيبز نب هللا ديبع نب.ثيعش نب رامع ىلا مهدانسإب « 7817/9 لامكلا بيذمت يف يزملاو
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 ١ نَهُجا دبْعَم نب ةّرْبس -4

 نب ورْمَع نب كلام نب جيد نب َةَرْبَس نب ةلمْرَح نب ةحّسْوَع نبا :لاقيو

 . ٍيَهْحْا دعس نب رْضُن نب ةعافر نب ةبلعث نب لْهَذ
 . ةجسوَع نبا وه :ةيواعم نب ناورم لاق

 . ّحص نإ ' اثيدح رمع نبا نع ىورو
 هس

 كلملا دبعو « زيزعلا دبع :؟ هنع ىورو « عيبرلا هنبا :هنع ىور

 "هذال وأ

 نب هللا دبع نب دّمحُم انثدح :لاق « فسوي نب بوقعي نب دمحم انربخأ

 :لاق « َةَرْبَس نب عيبّرلا نب زيزعلا دبع نب ةلمرَح انثدح :لاق ع مكحلا دبع

 :لاق ( هّدج نع « هيبأ نع « ؟ةَربس نب عيبّرلا نب كلملا دبع يّمَع ٍئثدح

 هيلع ُةوُبرضاو « َنينس عبس نبا ٌةالّصلا ّيِبَصلا اوُمَلَع :لو هللا لوسر لاق

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 545/7 يوَعَبلل ةباحصلا مجعمو « ؟9/0 يناثملاو داحآلا ١-

 ع 0/9 ةباغلا دسأو « 19/9 باعيتسالاو « »/١410 ةباحصلا ةفرعمو « 0١

 . 71/17 ةباصإلاو

 . كلملا دبعو زيزعلا دبع :هدالوأ عيبرلا نع ىور تعي -؟

 لامكلا بيذه يف يزملا نأل « بسحأ اميف اطخ وهو « واولا ةفاضإب « هدالوأو :لصألا ف -*

 . فّئصملا امهركذ نم ىوس هنع نووري نيذلا هدالوأ نم ركذي مل 9

 ثيدحلا ركنم 7 نيحورحما يف َناَّبح نبا لاق « ثيدحلا فيعض عيبرلا نب كلملا دبع -؛4

 نب كلملا دبع ثيداحأ :هلوق نيعم نبا نع لقن م « هيلع عباتي ملام هيبأ نع يوري «ادح

 . فيعض هدج نع هيبأ نع ةربس نب عيبرلا
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 " هكافلا نب ةَرْبس -48

 . هدائسإ يف ٌفلَتْحُم « هكافلا يبأ نبا :لاقيو

 ةعيزخخ نب ةراّمعو « دعجلا يبأ نب ملاس .:هنع ىور

 ليعامسإ نب دّمحُم انثدح :لاق « ىئاسوملا دّمحُم نب رفعج انربخأ

 دبع ليقع وبأ انثدح :لاق « مساقلا نب ب مشاه رّضَنلا وبأ انثدح :لاق « غياصلا

 نب ملاس ينربخأ :لاق « بّيسملا نب ىسوم ئثدح :لاق ( ليقع نب هللا

 :لاق « هكاف يبأ نب ةربس نع « دعجلا يبأ

 هه
 َدَعقف 2" هقرطأب ْمَدآ نبال َدَعَف َناطْيَشلا نإ :لاق « هل هللا لوُسَر تعمّس 0

  َملْمأَف ُهاَصَعَف ؟ كئابآ َنيدو « َكئيد ردو ُمَلْسَنأ :لاتف ؛ ماللمإلا قيرطب ُه

 لكم اَمَّنِإَو ؟ َكءاَمَسَو َكَضْرَأ ُرَذَتو راهن :لاقف « ةّرجهلا قيرطب ُه دعك
 م 22

 ل

 ,* اجا

 ١- يمرادلاو « 504/8 دمحأو « (507) يذمرتلاو « (595) دواد وبأ هاور )١41١(«

 ةيزخ نباو ٠١7/7 « 2ريبكلا مجعملا يف يناربصطلاو ؛« مجعملا يف يوغبلاو ١١0/19 2

 ئطقرادلاو ١/ » 750كردتسملا يف مكاحلاو  2» 70١/١ف يقهيبلاو « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو

 نسب ةلمرح ىلا مهدانسإب ,ملعهإؤوو 2 هعهأو لامكلا بيذه يف يزملاو « م79 ننسلا

 هب زيزعلا دبع .

 - يناثملاو داحآلا ١/ » 787وه/ »1١5محجعمو :؛749/9 يوَحَبلل ةباححصلا مجعمو

 عناق نبال ةباحصلا ١/ » 7١7ةباحصلا ةفرعمو /١5١9 « دسأو « 5 باعيتسالاو

 ةباصإلاو « ”+ 5/7 ةباغلا 7/.” .

 . 7١١7/17 ةياهنلا « ثنؤيو ركذي قيرطلا نأل « ثينأتلا ىلع قيرط عمج :هقرطأب -#*

85١ 



 داما قيرطب ُهل َدَعق من « َرَحاَهف هاَصَعف , 'اًهلوط يف سّرفلا لثمك رحاهملا
000000 

 مك ٠ لققُف « لتاقتق ءلاملاو ِسْفنلا' ُدْهَج وُهَو « ُدِهاَجَنَأ :هَل لاقف ٠

 كلذ لَعف ْنَمَف :6 هللا لَوُسَر لاقف « َدَهاَجُف ُهاَصَعَف « لاملا ُمّسقُيَو ةأرملا

 هللا ىلع اَمَح ّلتق ْنَمَو ٠ هنا ُهَلْدُي نأ ُلَجَو َّرَع هللا ىلع ًاَقَح َناَك « َتاَمَق

 ةُباَد ُهْيِصَقَو وأ « ةّنحلا ُهَلَعْدُي نأ هللا ىلع ًاَمَح ناك قرع نإو « َهّنلا ُهَلْدُي نأ

 . ” َةّنحلا ُهَلَْدُي نأ هللا ىلع اَقَح َناَك

 يبأ نع « َنالْجَع نبا نع « زيزعلا دبع نب قراط انثدحو :دّمحُم لاق

 :لوقي ( دغجلا يبأ َنِب ب ملاس تعمس :لاق « بّيسملا نب ىسوم رفعح

 03 م هل هل

 ةربس نب رباج يربخأ

 ءهريغ وأ دتو يف هيفرط دحأ دشي ليوطلا لبحلا - واولا حتفو ءاطلا رسكب « لّوطلا ١-

 « ناطيشلا مالك نم اذهو « ههجول بهذيالو ىعريو هيف روديل سرفلا دي يف رخآلا فرطلاو

 ضسعتب الا هطلاخي الو « هتيب يف الا روديال ةبرغلا دالب يف ديقملاك ريصي رجاهملا نأ هدوصقمو

 مناف دالبلا لهأ فالخب «ردقب الا ىعري الو روديال لوط ف سرفلاك وهف « هفراعم

 يئاسنلا ننس ةيشاح يف يدنسلا هدافأ « لسرملا سرفلاك مهدحأف « مهيلع قيضال نوطوسبم

7/5 . 

 . ننسلا ىلع يدنسلا ةيشاح :رظني « بعتلاو ةقشملا نعم -- ميحلا حتفب -- دهجلا -؟

 . هب رضنلا يبأ ىلا مهدانسإب « مجعملا يف يوغبلاو «٠ 487/» دمحأو 2« 7١/5 يئاسنلا هاور -#

 . هب بيسملا نب ىسوم ىلا هدانسإب « ١748/17 ريبكلا مجعملا ف يناربطلا هاورو
 :لاق مث « هب قراط نب زيزعلا دبع نب قراط ىلا هدانسإب « 550/19 ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور -4

 . رباح ركذب دّرفتو « قراط هيف مهو امم اذهو

 ١م



 . ١ هوحن ىسوم نع « ليّضف نبا نع « ةبيش يبأ نبا هاورف
 " كتاف نب ةرْبَس -هه٠ 3

 . رَضُم نب سايلإ نب ةكرْذُم نب ةعّرخ نب دسأ نبا وهو « ةَّبْحُم ُ

 و امو

 . هللا ديبع نب رمسبو « ريفث نب ريبح :هنع ىور

  حلاص نب نامثع نب ىجحي انثدح :لاق « ةبتع نب نسحلا نب دمحأ انربخا

 :لوقي ”فسوي نب هللا دبع تعم :لاق

 . ؟ َنيملئسملا نيب َقْشَمد ْمّسَق يذلا كتاق نب ةرْبَس

 دبع نب ميهاربإ انثدح :لاق « ناوفص نب هللا دبع نب دمحأ انربخأ

 ( ىيي نب ةيواعم عيطُم وبأ انثدح :لاق « ماشه انثدح :لاق « يقشمّدلا نمحرلا

 .هب ليضف نبا نع « 797/0 فّنصملا يف ةبيش يبأ نب دَّمحُم نب هللا دبع ركب وبأ هاور ١-
 يف عناق نباو ١49/١ «٠ داهجلا باتك يفو « داحآلا ف مصاع يبأ نبا :هقيرط نم هاورو

 . ةفرعملا يق ميعُن وبأو 2« ١78/10 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا

 . هب ناوزغ نب ليضف نب دّمحُم نع « ١410/4 ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هاورو

 « 5/8/9 باعيتسإلاو 2 »/١54١9 ةباحصلا ةفرعمو « 4/١ 7١ عناق نبال ةباحصلا مجعم -9

 . 50/8 ةباصإلاو ع 754/9 ةباغلا دسأو

 :لاقف « هبسن ركذ مث « فّئصملا هقاس يذلا بسنلا اذهبي هركذ مصاع يبأ نبا نأ رجح نبا ركذو

 ةرمس مساب هركذ ركاسع نبا مساقلا ابأ نا :لاقو « يّدسألا مرخألا نب كتاف نب ةربس وه

 . كتاف نب

 . هريغو يراخببلا مامإلا خيش « يسينتلا وه -*

 . فئصملل هبسنو « رجح نبا هركذ -4
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 :لاق « كتاف

 ١ َنيِرَخآآ ْعضَيو « اَمْوَق عقرب ِنَمْحَرلا ديب ناَريملا :و هللا لوسر لاق
 ريفث نب ريبج نع ( هْنَذَح نّمع 2« يديبزلا نع « برَح نب دمحم هاورو

 " ُهَوحَن

 « كتاف نب ةرْبَس نع 3

 0 " ةرّبَس يبأ نب ةربس 0 ١-

 وِرْمَع نب ةملم نب بيوذ نب هللا دبع نب كلام نب ديزي :ةربَس يبأ مساو

 . ليهذ نب

 زيزعلا دبعو « ةربسو « ثراحلا :تلقف ؟ َتْدَلَواَم :لاقف , هل يبلا ىَنَأ

 00 8 ص 5 58 3 000 51
 وبأ انثدح :لاق « ىيي نب دمحم انثدح :لاق « دعس نب دمحم انربخأ

 دنسم قو 2 0//11 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو © ةنسلا يف مصاع يبأ نبا هاور ١-

 ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو © 7895/5 لماكلا يف يدع نباو « 78/9 نييماشلا
 . هب رامع نب ماشه

 ىلا ةدانسإب « 5145/١ ةنسلا يف مصاع يبأ نباو « 181/4 ريبكلا خيراتلا يف يراخبملا هاور >3

 . هب برح نب دمحم

 دسأو « 517/9 باعيتسإلاو « ١570/8 ةباحصلا ةفرعمو « 4715/4 يناثملاو داحآلا -

 . ”8و , 59/8 ةباصإلاو « 35/9 ةباغلا
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 :ةَربَس يبأ نب ب ةربَس نع : حاكما نع « ةملس نب دامح نع «

 ع هللا دبع ٌمُكَئاَمْسأ ُرِيم ريح :لاقف « كلذ ُهَل َلاَقَف و ّيبلا ىنأ ُه

 ” هدّلولو ُهَل اَعَذف « نمحرلا دبع

 ؛ ينهجلا هللا دبع نب ناتس -ه07

 . سابع نب هللا دبع :هنع ىور

 6 ل

 ابأ ن

 *ثراولا دبع انثدح :لاق « ىيي نب ىحي انثدح :لاق « ةبيّتق نب ليعامسإ انثدح

 سابع نبا نع ( يلذهلا ةملسس نب ىسوم نثدح :لاق ١ يعبضلا حايتلا لأ نع )2

 :لاق 4

 ١- يرصبلا يكذوبّتلا ليعامسإ نب ىسوم ةملس وبأ وه ٠ هريغو يراخُبلا مامإلا خيش .

 هسيلدت ةرثك نم فصوام ىلا ةفاضإلاب « هيف مّلكُت نمم وهو « ةاطرأ نب جاجحلا وه -؟ «

 درفملا بدالا يف يراخُبلاو « ةعبرألا ننسلا باحصأ هل ىور .

 *- مجعملا يف يناربطلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نباو « 9 ريبكلا خيراتلا يف يراخْبلا هاور

 ريبكلا ١79/9 هب ةملس نب دامح ىلا مهدانسإب .

 كلا يف يبالوّدلاو « 178/4 دمحأ هاورو ١/٠١7 « ميَعُن وبأو © 90/7 مجعملا يف عناق نباو

 هب ةربس يبأ نب ةريس نع ديعس نب ريمع نع جاححلا قيرط نم « ةفرعملا يف .

 هب هيبأ نع نمحرلا دبع نب ةمثيح ثيدح نم ةّحيحص ةعباتم هلو ٠ دمحأ مامإلا هاور ١78/4 .

  -4ةباحصلا ةفرعم ١478/7 « ةباصإلاو « 457/5 ةباغلا دسأو « 509/؟ باعيتسإلاو

 د لقإع .

 . ديمح نب ديزي وه حايتلا وبأو 2 ديعس نبا وه ثراولا دبع -ه
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 رو هلق

 ملو تنام اهم نأ هلي هللا َلوُسَر لأسسَت نأ هللا دبع نب ناس أما رم

 هضاب :لاقف ؟ اَهْنع حك نأ اَّمأ نع ْنَع ءى زي : ّجَحَن

 . ١ ؟ اهْنَع ءىزجُي ملا ٠

 . ثراولا دبع نع « ةعامجو ٌدّدَسُم ٌهاور

 ( بيرك نع « بيرك نب دّمحُم نع « ناميلس نب ميحّرلا دبع ةاورو

 . هلا هللا دبع نب ناس نع « ساّبع نبا نع

 :لاقو « هيف مهو « بيرك نب دّمحُم نع « 'رّمْحألا دلاخ وبأ هاورو
 5 و

 . " هللا دبع نب نايفس

 ؛ يملسألا ةّنُس نب نانس مهمل

 . ةّرح يبأ نب ميكحو ( ةلمرَح هيخأ نبا :ةنع ىور

 ١- هب حايتلا يبأ ىلا هداتسإب « 547/4 ةكيزخ نبا هاور .

 ثيدحلا ءاجو « لحجر اهضعب يفو « ةارما اهضعب يف لئاسلاو « ةفلتخم ظافلأب ثيدحلا يور دقو

 لوصألا عماج :رظنا « امهريغو نيحيحصلا يف 470/7 .

 ىور « ثيدحلا فيعض وهو « مهالوم يمهاهلا بيرك نب دّمحُمو « نايح نب ناميلس وه -؟

 ةجام نبا هل .

 “#- ةجام نبا هاور )١590( « هب رمحألا دلاخغ يبأ ىلا هدانسإب .

 دئاوزلا عمجم يف يمثيملا لاق اذكو « يناربطلل هازعو « ةباصإلا يف رجح نبا هركذ ١91/4 .

 - عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 777/7 يوَعَبلل ةباحصلا مجعم ١/ » 7١1ةباحصلا ةفرعمو

 ه*47 9  2١ةباغلا دسأو 2« "008/9 باعيتسإلاو ١/ » 450ةباصإلاو ١85/7 .
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 ديعس انثدح :لاق « دوعسم وبأ انثدح :لاق ( ىجي نب نمحرلا دبع انربخأ

 :لاق « ةّنس نب ناس نع « ةَّرخ يبأ نب ميكح مَع نع « !َةَرْح يبأ

 3 3 5 3 51 ا هنو طرا و م م تس
 . " رباصلا مئاصلا ٍرْخأ لثم ركاششلا معاطلل نإ :لص هللا لوُسَر لاق

 نب ناس نع « ةلّمْرَح نب نمحرلا دبع نع « يدْرَواَرَدلا انثدح :لاق « ةبيّتق

 :لاق « ةَلَمْرَح نب ناّئس هّمَع نع 6( ةئس

 1 8 0 57 وسم قف هم هما. 1 7 . 52 1 0 2 ْ

 لوقيام :محل تلقف ( نيتبابسلا نيئاه هيعبصإب لوقي وهو ُهْيَو يبلا تعمّس

 . ' فذخلا ىّصَح لفمب اوُمْرا لوقُي :لاق ؟

 نم ءةقث وهو « هللا دبع :هباوص ءأطخ اذهو « هللا ديبع نب دّمحُم :لصألا يف ءاج ١-

 . ةجام نبا ةاور

 خيراتلا يف يراخبلاو 2« )3١70( يمرادلاو « 747/4 دمحأو « )١7560( ةجام نبا هاور ؟

 « مجعملا يف يوغبلاو « 757/4 دنسملا دئاوز يف دمحأ نب هللا دبع و « ١47/١ ريبكلا

 باهشلا دنسم يف يعاضقلاو « ةفرعملا يف ميَعُب وبأو « ١١4/1 ريبكلا محعملا يف ناربطلاو

 . هب يدرواردلا دّمحُم نب زيزعلا دبع ىلا مهدانسإب « 0١

 :لاقف « ةفرعملا يف ميَعُت وبأ كلذ ىلا راشأ دقو « ىلاعت هللا همحر فّنصملا هيف عقو مهو اذه -»

 نع يدرواردلا نع ةبيتق نع نوراه نب ىسوم ثيدح نم هاورف « هيف نيرخأتملا ضعب مهو

 ْ . ةلمرح نب نانس همع نع ةنس نب نانس نع ةلمرح نبا

 نب ةلمرح نع « دنه نب ىيي نع ةلمرح نب نمحرلا دبع نع يدرواردلا نع حيحصلاو:لاق مث

 . خا 0 . ةنس نب نانس يمع عم تنك :لاق ورمع

 يف عناق نباو « (58375) ةميزخن نباو « 747/4 دمحأو 2٠١5/7 دنسملا يف ةبيش يبأ نبا هاورو

 هب ةلمرح نب نمحرلا دبع ىلا مهدانسإب « محعلا
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 نع « ةلمْرَح نب نمحرلا دبع نع « لّضفملا نب ٌرئثبو « بيّهُو لاقو

 :لاق «ورْمَع نب ةلّمْرَح عمس « دنه نب ىي

 . ١ دنه نب ىيي نع « نمحرلا دبع :ُبِيَهُو ركْذَي مو

 "” نّصْحخم نب ناس يبأ نب ناتس -ه6 4 0

 . ًارذَب دهش « نّصْحم نب ةَشاَكُع يخأ نبا
 انثدح :لاق « رابجلا دبع نب دمحأ انربحا :لاق « بوقعي نب دمحم انربخأ

 :قاحسإ نبا نع « سنوي

 نم ع شع دبع يّ ِءَلُ نم خي هللا لو عم ار دهس نم ةيمست يف
 ا

2 2 2 
 وب ساه 30 ع 50 مخ 2

 ٠ نصحم نب نانس يبأ نب نانس :ةكيزخ نب لس

  0؟ناتس-ههه . ١

 ىيجي :اهيفو « بيهو ةياور ةياور ركذ مث « ناث مهو اذهو :لاقف « فّنصملا ميَعُن وبأ بقعت ١-

 ( دنه نب

 ع 58/9 باعيتسإلاو 2 »/1١54748 ةباحصلا ةفرعمو « 77/9 يوَعَّبْلل ةباحصلا مجعم -؟
 . 1810// ةباصإلاو « 450/7 ةباغلا دسأو

 . 3775/7 ماشه نبا ةريس -#
 . 191/8 ةباصإلاو .« 457/9 ةباغلا دسأو « »/١5795 ةباحصلا ةفرعم -4 ُء

 ما



 . ١ قوتو َقَنَتك :ركب يبأل لاق , علي يبلا نأ

 يبأ نب سنوي نع )0 رمحألا دلاخ يبأ نع )0 "ةبيش يبأ نب مساق هاور

 ٠ . اذهبي هيبأ نع « قاحسإ

 هللا دبع نب دّمحُم انثدح :لاق « يدْرَرُيِبلا دعس نب دّمحُم هانثدح

 ” هنع م“ "ل
 . هنع يمرضحلا

 «ةفّرغ نب نانس -ه 65

 هيبأ نع « دقاَو نب ديز نب قلاخلا دبع نع « دامح نب ُميَعُن انثدح :لاق « حلاص

 5 مه

 : ةبحص

 يئغلبو « هرذحأو « قيدصلا ىقنت كنأ اندنع هانعم :.0 4/0 نيرحبلا عمجب يف يمثيهلا لاق ١-

 :رظناو « اهتبوقع رذحاو بونذلا قتا هانعم :لاق « رخآ يعمي هرسف هنأ ملعلا لهأ ضعب نع

 . 7ا/.0/ ريدقلا ضيف

 . 071/7 يئغملا :رظني « ثيدحلا كورتم وهو « ةبيش يبأ نب دَّمحُم نب مساق وه -؟

 . هب يدروابلا ىلا اقلعم ةفرعملا يف مَع وبأ هاور -#
 يف يناربطلاو « 784/5 ءافعضلا يف يليقعلا هاور « رمع نب هللا دبع ثيدح نم دهاش هلو

 . 755/١ ريغصلا مجعملا

 . كورتم وهو « مادك نب رعسم نب هللا دبع هيف :لاقو « 89/4 دئاوزلا عمجم يف يمثيحلا هركذو

 . 189/ ةباصإلاو « 457/؟ ةباغلا دسُأو 21١ 479/ ةباحصلا ةفرعم -؛

 . ءافلاو ءارلاو ةمجعملا نيغلا حتفب وه :رجح نبا لاقو
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 َمَم ُتوُمَت ٌةأرملاو « هاَسّنلا َّمَم ُتوُمَي ٍلُخَّرلا يف لاق كي ّيبلا نأ
 . ١ نالّسسكْيَألَو ديعّصلاب نامّمَيِي « ِمَّرْحَم اًمُهْنم دحاّول َسْيَل :لاَحّرلا م23 يو

 ”يدّمألا ريَهظ نب ناتس -هها/

 . نّبَللا يعاد ْغَد :لاقف « ةقا لو ّيبلا ىلا تِيَدْهَأ :لاق

 . " [نانس نع (هيبأ نع ع نادوح نب] ةبقغ نع ( يرث هاور

 ١- ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور ١١15/17 « هب حلاص نب ىيحي ىلا هدانسإب .

 فيعض وهو « دقاو نب ديز نب قلاخلا دبع هيف :17/7 دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا لاقو .
 رداصملا يف درت ملو « اتدئاف مدعل اهتفذح دقو « (هاور اذكه ) ةرابعلا هذه لصألا يف انه ءاجو

 ةمدقتملا .

 ةباصإلاو .« 441/9 ةباغلا دسُأو « 559/7 باعيتسإلاو ء475١/* ةباحصلا ةفرعم -؟

٠ . 11 

 "- ةعطق كلذ دعب أدبتلو « نيسلا فرح لمتكي ملو « ندنل نم ةروصملا ةعطقلا تهتنا انه ىلا

 ةفرعم نم نيتفوقعم نيب هتعضوامو . ءاحلا فرح نم كلا نم ءزج اهيفو « ةيرهاظلا ةبتكملا
 ميعُت يبأل ةباحصلا .
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 [ىنكلا باب]
 ءاحلا فرح نم

 . ارضاح وبأ -هه4

 . ةباَحّصلا يف ٌركذ ُهل

 , ًّ نكي

 ةَدْيَنِه وبأ :هنع ىور

 ( لبنح نب دمحأ انثدح « ةبآلق وبأ انثدح « ناميلس نب ةمثيخ انربخأ

 يبأ نع ْتَّدَحُي « ًادلاخ تعمس :لاق « ةبعش انثدح « رفعح نب دّمحُم انثدح

 :لاق ُهّنأ « رضاَح يبأ نع « ةديّتُه

 ْنْحَن ّمُهّللا « ةَراَتَجلا ىلع ىّلَصُي لي هللا َلوُسَر َناَك َفْيَك َكُمْلَعَأ الأ

 و مقاس ع هوا مقعد ع هر م - 4

 ." وعدي مث « اَنْداَعَم كيلإو « اَنِبَر تنأو « اَنَتقلَح تنأو « َكُداَبِع

3 2 2 

 :٠ ؛ يلامثلا جاجحلا وبأ -48

 .٠ صمح لهأ ُُق هدادع

 ا ةباصإلاو « 55/4 ةباغلا دسأو «( 5855/٠ ةباحصلا ةفرعم ١-

 كو ربلا دبع نبال ئكلا باتك :رظني « ةقث وهو « يرصبلا يودعلا لفون نب ءاربلا وه -؟

 . هب لبنح نب دمحأ ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور -#

 . هب ةبعش نع ثراولا دبع نب دمصلا دبع ىلا هدانسإب املا ىكلا يف يبالوُدلا هاورو
 ا

 دسأو 2« 17010/54 باعيتسإلاو 2 7871/0 ةباحصلا ةفرعمو « 571/5 يناثملاو داحآلا -4 ا
 . 6679و 2355/5 ةباصإلاو « 59/5 ةباغلا
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 . ذئاع نب نمحرلا دبع :هنع ىور
 « مثيلا نب ميركلا دبع انثدح «٠ ليعامسإ نب دّمحُم نب ليعامسإ انربخأ

 نب مثيلا نع « , ميرم بأ نب ركب يبأ نع ٠ ةّيقَب انادح ٠ حيّرش نب َةوُيَح انثدح
 :لاق « يلاَمْثلا جالا يبأ نع « يدزألا ذئاع نب نمحرلا دبع نع « كلام

 َكّرَعاَم ٠ َكَحْبَو :هيف ٌعضوُي نيح تّيملل ُرْقلا َلوُقَي :ي هلا لوُسَر لاق
 تيَيو « ةدخولا تيب ؛ ةّمْلظلا تبي ( ةّيرعلا تي يّنأ ْمَلْعَت ملا ( يب

 ل ا

 لوقف , ركنملا ِنَع ىَهْنْيو « فوُرْغملاب ُرْمأَي ناك نإ تير :لوقيف 2

 بر ىلإ هحوب ُدَعْصْيو «٠ ًاروُ ُةَمْلظلا ُدوُعَتو « ًارضح هْيَلَع ١ [دوُعَأ] نَذِإ يّنإ

 . ؟ نيملاعلا

 ١- ثيدحلا جيرخت رداصم نم ةدايز .

 يناربطلاو « 585/7 دنسملا يف يلصوملا ىلعي وبأو ( يناثملاو داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور -؟

 2غ 91.0/5 ةيلحلا يف ميَعُت وبأو 2770/7 نييماشلا دنسم يفو « 7717/11 ريبكلا مجعملا يف

 هب ميرم يبأ نب ركب يبأ ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يفو .
 . فعض هيفو « ميرم يبأ نب ركب وبأ هيفو :لاقو © 47/* دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا هركذو

 ديهمتلا يف ربلا دبع نبا هاور « صاعلا نب ورمع نب هللا دبع لوق نم ثيدحلا اذه يورو
 ثراحلا نب فيضغ نع ذئاع نب نمحرلا دبع نع يئاطلا رباج نب ىيحي قيرط نم ؛ 6
 نسح هدانساو 20 تهب هللا دبع نع

 5١م



 رخّويو « لْخرلا مَدَقُي يذلا :لاق ؟ ُداَدَفلا ام :جاّجحلا ابأ اي :ذئاَع نبا لاق
 م

 . داتسإلا اذه الإ ُفَرْعيال « بيرغ ثيدح اذه

 . "يبزملا متاح وبأ -ه٠

 . ةبحم ل

 . زاجحلا لهأ يف هُداَدع « " ديّبَع انبا ديعسو دمحم :هنع ىور

 (« أيِماَمّيلا زمْرُه نبا نع (« ليعامسإ نب متاح انثدح « ديمح نب بوقعي انثدح

 ردع 1 ع هو 2 0
 :ينزملا متاح يبأ نع ( ديبع با ديعسو دمحم نع

 ءارطيو اريك ضرألا ىلع يشمي يذلا لجراا وه دادفلا :757/5 برعلا ناسل يف ءاج ١-

 . اطاشنو احرم ضرألا قوف هؤطو ٌدتشا نم نعم. اضيأ ةملكلا ٍتأتو

 ةباحصلا ةفرعمو « 707/5 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 751/7 يناثملاو داحآلا -؟

 . 8١/19 ةباصإلاو « 57/5 ةباغلا دسأو ., 1/8

 . بيذهتلا بيرقت يف امك « نالوهجم امو -

 نب دّمحُم نب هللا دبع :مساب ةرم نم رثكأ قبس دقف «أطخ وهو « دمحأ :لصألا يف ءاج -4

 ع ةقث لوقلا لوبقم هيقف :لاقو « ”8١/7 ناهبصأ رابخأ ركذ يف ميَعُت وبأ هركذو « جاجحلا

 . نييماشلاو نييرصملا نع بتك

 نم يورسم ثيدحلاو « يناثملاو داحآلا باتك بحاص « ليبنلا مصاع يبأ نبا مامإلا وه -ه

 . هقيرط

 . ليسارملا يف دواد وبأو يذمرتلا هل ىور « لوهجم وهو « يكدفلا زمره نب هللا دبع وه -5

 م”



 2 - 8 الزم 7 ّء

 اولعفت الإ « هوُحكلاَق ُهَقلحو هيد َنْوَضْرَت ْنَم مكاتأ اذإ :لاق يي ّيبلا نأ
2 

 ؟ هيف ناك نإو ( هللا لوُسراَي :اولاق « ضيرع داسفو « ضرألا يف ةّئثف نكت 2 8 م 2 2 سا هام . ع ل لما و عر

 . ١ هيف ناك نإو :لاق

 1 يسودّسلا نيصحلا وبأ -05
 هَ

 . © هئيدَح دانسإ ىف ٌفلَتْخُم
 ما

 . هنبا :هنع ىور

 ١- هب بساك نب ديمح نب بوقعي نع « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور .

 يذمرتلا هاورو )٠١85( «٠ ىكلا يف يبالوّدلاو « (774) ليسارملا يف دواد وبأو ١/ 2070نباو
 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف عناق  2» 559/7١ع 85/07 ننسلا يف يقهيبلاو

 لامكلا بيذق يف يزملاو ١5/ » 5548هب زمره نبا ىلا مهدانسإب .

 ليسارملا ةيشاح :رظنا « يذمرتلا هنسح اهلجألو 2 دهاوش ثيدحللو .
2 

 ةباصإلاو « 74/5 ةباغلا دسأو « 7879/0 ةباحصلا ةفرعم -؟ 91/19 .

 هنع هتيكحام ىلع ديزي ملو .

 #- و/0و « 584/5 ةباصإلاو « /ا//5 ةباغلا دسُأو 2 5859و , ؟50/917/9 ةباحصلا ةفرعم

 .ء؛ككو

  -4:ليقو « ميكح وبأ ديزي ليقو « ميكح دلاو « ديزي وبأ هنأ ىلع رثكألاو , همسا ف فلتحا

 كلذ ريغ .

 م



 يلع انثدح « رفعج نب ىيي انئدح ء فسوي نب بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 . ١ ُهَل ْحّصْئاَف كوُحَأ َكَحَصْنَتْما اذإ :لاق لو ّيبلا نع
 هدر 2 و

5 

 . هّذَج نع « هيبأ نع

 نب ءاطع ثيدح نم « ”54/»* قيلعتلا قيلغت يف رجح نبا ظفاحلاو 2« */4١8 دمحأ هاور ١-

 . هب هدج نع هيبأ نع ديزي يبأ نب ميكح نع بئاسلا
 « (478) ديمح نب دبعو « 8/7 دنسملا يف ةبيش يبأ نباو ع« 555/7 هدنسم يف يسلايطلا هاورو

 يف يناربطلاو « ١١/5 راثآلا ناعم حرش يف يواحطلاو 2 4481/١ ريبكلا للعلا يف يذمرتلاو

 بئاسلا نب ءاطع ىلا مهدانسإب « ا ةفرعملا يف ميَعُت وبأو 2 ”ه14/9؟ ريبكلا مجعملا

 . هب هيبأ نع ديزي يبأ نب ميكح نع
 نع هيبأ نع ءاطع ىلا امهدانسإب قيلغتلا ف رجح نباو « 707/١9 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاورو

 . هب هدج

 هركذي لو « ديزي :ليقو « كلام :ليقف « هما يف فلتحا بئاسلا نب ءاطع دج :رجح نبا لاقو

 . فيعضلا دانسإلا اذه ىلع ادمتعم نيرحأتملا ضعب الا « ةباحصلا يف فّنص نم دحأ

 :19//451 ةباصالا يف لاقو « بئاسلا نب ءاطع ىلع هرادمو ١: 51/7 ريبحلا صيخلتلا يف لاقو

 . طلتخا ناك هناف « بئاسلا نب ءاطع نم هيف بارطضالاو

 . طلتحخا دقو بئاسلا نب ءاطع هيف :87/4 عمجملا يف يمئيهلا لاقو

 قيلغتلا يف رجح نبا ظفاحلا مثيداحأ جّرخخو مهركذ « نيرخآ ةباحص نع تباث ثيدحلا نكلو

. 

 يذمرتلاو دواد وبأ هل ىور « برقأ فعضلا ىلا وهو « يقيقدلا ىسوم نب ةقدص هلعل -؟

 . درفملا بدالا يف يراخُبلاو

55 



 دبع نب مثيهلا انثدح « َةَزَرَغ يبأ نب مْزاَح نب دمحأ انثدح « ةمثيخ انربخأ

 يبأ نب ديزي انثدح « بئاّسلا نب ءاطَع نع « يرصبلا ةقدص نع « هيقفلا هللا

 :لاق ( هّذَج نع « هيبأ نع ( ميكح

 اذإو ٠ ضب نم مهضعَب بيصي َساّنلا اوْغَد :ي هللا لوُسَر لاق

 . هَل حَصْناَف ةلوخأ تحصن
 ١ يِرْذدَبلا َةَّبح وبأ -ه5*

 نب ريّمَع نبا :لاقيو ( ريَمْع :لاقُيو « رماع هما لقد هما يف فلتخع

 . َرْدَب َدهَش
2 

 . نامثع نب ورمع نب هللا دبع و « رامع يبأ نب رامع :هنع ىور

 , هم "ةمثيحخ نب دعس وخأ وهو

 ' يراختا يراصتألا ةنزغ نب ةلح وبأ 6

 يعم هي مم
 ؛ كلام يبي نم سَ

 . ؟ ةبقع

 ؛« 7858/8 ةباحصلا ةفرعمو « 48/7 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « ١9/4 يناثملاو داحآلا ١-

 . م9/9 ةباصإلاو ع 50/5 ةباغلا دسأو « ١57/4 باعيتسالاو

 . ةدحوملا ءابلاب باوصلاو « نونلاب :ليقو « ناتطقن اهتحت ءايلاب :ليقو « ةدحوملا ءابلاب « ةبحو

 . ردبب دهشتساو « ةبقعلاب ءابقنلا دحا « يسوألا يراصنألا ةمثيح وبأ وه -؟

 . 64/19 ةباصإلاو « 55/4 ةباغلا دسأو « ١570/5 باعيتسإلا -

 . هب حيلف نب دّمحُم ىلا هدانسإب 2« ١187/4 كلا يف مكاحلا دمحأ وبأ هاور -4

 م



 ىجحي انثدح :الاق بوقعي نب دّمحُمو « ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ انربخأ

 :ةريحخ دمع

 نم َرامحللا ناَسنإلا هب مر امي أبا نب يتفُي يراصنألا ةّح ابأ عمّس هنأ 02
 « َرَمُع نبا ىلإ نامثع نب ورْسَع نب هللا دبع ِءاَجَف « ِدَدَع ْنم لوقي ىّصحلا 0

 ةاّضحح نم ناسنإلا ىَمَر اّمب َسْأَبال نأب س َانلا يي ًيراصنألا يح ابأ نإ :لاقف

 بح وبأ َقَدَص :رَمُع نبا لاقف ,دّدع نم لوقُي « ةرمجلا ١ مص ريو

 . ةوحت ( هدانسإب « جيَرَح نبا نع « ميهاربإ نب ٌرْطَم انثدح «

2 
 ." [ ردي لْهَأ ْنم ةّيح وبأو : هللا دبع وبأ لاق] هعام

 ,ظّ ءارُمجلا وبأ -6

 كردتسملا يف مكاجحلاو ؛ 7847/4 هفيدحو رهدلا ميدق ف ةّكم رابخأ يف يهكافلا هاور ١-

 . هب جيرج نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع ىلا امهدانسإب إم

 «عضوملا اذه يف نوكي نأ هقحو (ةبح وبأ قدص) هلوق دعب لصألا ف ءاج نيتفوقعملا نيبام -؟
 مل يباحصلا اذه نأب ربلا دبع نبا ركذو « ودبي اميف فّنصملا وه هللا دبع وبأو « قايسلل ةاعرم

 . مدقت يذلا وه اردب دهش يذلاو « اهدعب امو ادحأ دهش امنإو اردب دهشي
 ع

 ةباصاإلاو « ا/ا//5 ةباغلا دسأو 2 ١5/4 باعيتسإلاو « 780١/5 ةباحصلا ةفرعم -

 . 5ع

 ملكك



 . ١ دواد وبأ :هنع ىور

 :لاق

 الأ :َلاَقَف « ةّمطافو ْىلَع باب ىلإ ءاَج ٌرِجفلا َمَلَط اذإ ديو ّيبلا تيأر

 ." ثيدحلا « ناَيلَّصُت
2 

 . دواد يبأ نع « ىجحي نب ةداَبُع نع « مصاع وبأ ةاورو

 . دواد يبأ نع « ؟رذئملا نب دايز نع « "رافَعلا دبع نب ورمع هاورو

 رث6 يملسألا دّردح وبأ -5

 ١- ةحام نباو يذمرتلا هل ىور « ثيدحلا كورتم وهو « ىمعألا ثراحلا نب عيفن وه .

 نع « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو ع (475) ديمح نب دبعو +« 57 دنسملا يف ةبيش يبأ نبا هاور -؟

 . هب نيكد نب لضفلا ميعُت يبأ
 هب قاحسإ يِبأ نب سنوي نع ةبيط يبأ نب دمحأ هدانسإب « 198/6 كلا يف مكاحلا دمحأ وبأ هاورو

 . 515/5 ليدعتلاو حرجا :رظني « ثيدحلا كورتم وهو « يميقفلا وهو -*

 . يذمرتلا هل ىور « بذكلاب مهتاو « ثيدحلا كورتم وهو « ىمعألا دوراجلا وبأ وهو -4
 دسأو 2155/4 باعيتسإلاو « ؟855/© ةباحصلا ةفرعمو « "55/4 يناثملاو داحآلا -ه

 . 65/1 ةباصإلاو « 59/5 ةباغلا

 دردح وبأ :لاق هنإف « هيف ةدئافال ْهَدْنَم نبا مالك :لاقف 2 فّنصملا عينص ريثألا نبا بقعتو

 يبأ مسا همالك لوأ يف هللا دبع لعج دقف « دردح يأ نب هللا دبع :ليقو « يملسألا

 م



 . دَرْدَح يبا نب هللا دبع :ليقو

 . هركذ ٌمُدَق هن « ىمُيَتلا ثراحلا نب ؛ ميهاربإ نب دّمحُم : :هنع ىور

 ١ يدنكلا ةَوْيَح وبأ م1

 لو يبلاب ترم ةيراَج نأ :ركذ

 0 5 راه

 ؛ هيبأ نع « َةَوْيَح نب ءاجر نع « "ةجراخ نع « دعس ْنب ثيللا ُهاور

 . ؛ يصمحلا ةديدح وبأ -

 1 ةديدح نبا :ليقو

 هقفاوو « هللا دبع يف وه هركذ دقو « هنبا هنإف « ءيشب سيلو « هنبا هرخآ يفو « دردح

 . هريغ
 ١ - و ةباصاإلاو م ةباغلا دسأو 2( ؟ما/./6 ةباحصلا ةفرعم .

 كورتم وهو « بعصم نبا وه ةجراخو « أطخخ وهو « ةجراخ نع قاحسإ :لصألا يف -؟
 ةجام نباو يذمرتلا هل ىور « ثيدحلا .

 يف ميَعُن وبأو « 7١7/7 نييماشلا دنسم يفو « 7١17/71 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -*

 . هب بعصم نب ةجراخ نع دعس نب ثيللا ىلا امهدانسإب « ةفرعملا

 . ثيدحلا كورتم وهو « بعصم نب ةجراخ هيف 7٠٠0/5: دئاوزلا عمجم ف يمئيهلا لاقو

 نباو «(؟185) دواد وبأو « )١44١( ملسم هاور دقف « رخآ هجو نم تباث ثيدحلا نكلو
 ءا./» ةناوعوبأو 2 445/59 2 9١1ه/ه دمحأو « 471/4 فّصملا يف ةبيش يبأ

 . هب ءادردلا يبأ ىلا مهدانسإب « 459/17 يقهيبلاو

 . 70/5 ةباغلا دسأو « 7810/1/8 ةباحصلا ةفرعم -4

0 



 . ١ ءارؤزلاب يمَع ينثعَب :لاق ( لَو يبلا بحاص

 . ةديدح يبأ نع ع "مزاح يبأ نع (« بئذ يبأ نبا :ةاور

 . باوّصلا وهو « ةديدّح نبا نع « مزاح يبأ نع :ورَّمَع نب دمحم لاقو

 يبرغعقي ناك « ةنيدملاب عضوم - ةنكاس واو اهدعب ةحوتفم ةمجعم يازب -- ءاروزلا ١-

 , ةخانّلاب دعب اميف يمس يذلا عضوملا نم برقلاب « ةنيدملا قوس دنع « يوبنلا دجسملا

 ةنسلا يف ةريثألا ملاعملاو « 77١ يراخُبلا حيحص يف اهركذ دراولا ةنكمألا مجعم :رظني

 . 7١ص ةريسلاو

 نبا نع ىور 7717/١: نئكلا يف ملسم لاق « يرافغلا مهر يبأ ىلوم « رامتلا رانيد وه -؟

 . بئذ يبأ نباو « ورمع نب دمحم :هنع ىور ( ةديدح

 هيلا



 ءافلا باب

 . يمّلُسلا :لاقيو

 . سنأ يبأ نب نارمع :هنع ىور

 ( غياّصلا ليعامسإ نب دّمحُم انثدح ع دايز نب دمحم نب دمحأ انريخأ

 وبأ ئثدح « حيرش نب ٌةوُيَح انثدح ء ءىرقملا ديزي نب هللا دبع انئدح

 ا ديلولا يبأ نب ديلولا نامثع
 ع

 سم ساه م سا ملا وع

000 

 نب ديلولا نع ©( بوي دأ يلأ نب ديعس نع ؛ «( ىجي نب ةيواعم نع هع كاور

 " هوك « هيلو بلا نع « شارخ يبأ نع ء سنأ يف أ نب نارمع نع ع ديلولا يبأ

 نع « بويأ يبأ نبا وهو « صالقم نب ديعس نع ( ىلْعَي نب ىجي ةاورو

 اذكه « يملسألا درْدَح نع « سنأ يبأ نب نارمع نع « ديلولا يبأ نب ديلولا

 . ؟ لاق

 ةباصإلاو « مه/5 ةباغلا دسأو « 1575/4 باعيتسإلاو « 7414/8 ةباحصلا ةفرعم ١-

 8 . 7/١

 . )5١148( مقرب « يملسألا دردح يبأ نب دردح ةمجرت يف ثيدحلا مدقت -؟

 ديعس ىلا امهدانسإب « 7١/517 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « 7١ ئكلا يف يبالوُدلا هآور -#“

 . هب بويأ يبأ نب

 . هب ىلعي نب ىيي ىلا هدانسإب « 7048/55 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -4
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 ١ ينيَعُرلا شارخ وبأ -ها/٠

 . يندذملا وهو

 دثرم رّيخلا وبأو ( ةنسَح نب ليبحرُش نب هللا دبع نب نارمع :هنع ىور

 هللا دبع نب

 دبع انثدح « ميعُت وبأ انثدح « ىيحي نب يرسلا انثدح « ةمثيخ انربخأ

 نع « ريخلا يبأ نع « ةَوْرَف يبأ نب هللا دبع نب قاحسإو « برح نب مالسلا
 :لاق « يعل شارخخ يبأ

 :لاقف ٠ هَل كلذ تركذف , كي ّيبلا تيتأف ؛ ناثحأ يدعو تملأ
 . اًمُهاَدْحِإ لقي مَلو « َتْش اَمُهَكأ قْلط وا رسع ه

 ١- ةباصإلاو « م5/5 ةباغلا دسأو « ؟210/4/ ةباحصلا ةفرعم ١١5/9 .

 هاور يذلا ثيدحلا ركذ نا دعب لاق مث « أطخ وهو « ةباحصلا يف ْهَدْنُم نبا هركذ :رجح نبا لاق

 نب مالسلا دبع نع « ةبيش يبأ نبا هجرخا دقف « فيرحتو صقن دنسلا يف عقو :هدنم نبا
 نع « شارح يبأ نع « يناشيجلا بهو يبأ نع « قاحسإ نع :لاقف . باوصلا ىلع برح
 . هل ةروهشم ةصقلاو « هب فورعم ثيدحلاو « زوريف وهو يمليدلا

 دمحأ و بأ هاورو . هب ةبيش يبأ نب ركب يبأ نع )١595٠0(« ةجام نبا هاور ثيدحلا اذه :تلق

 2 185/107 ننسلا يف يقهيبلاو 0 771/١ نئسلا يف يطقرادلاو ء 02/4 كلا يف مكاحلا
 يذمرتلاو ء (5747) دواد وبأ هاورو . هب ةورف يبأ نبا هللا دبع نب قاحسإ مهدانسإب

 نع يناشيحلا بهو يبأ ىلا مهدانسإب . 575/4 دمحأو 2« )١155١1( ةجام نباو )١١15(«

 . هب هيبأ نع « يمليدلا زوريف نب كاحضلا



 انثدح « ناّبَر نب دمحم انثدح « دمحأ نب نمحرلا دبع ديعس وبأ انربخأ

 نب نارمع نع « ساّبع نب شاَّيَع نع « ةلاَضَف نب لّضَفملا انثدح 2١ ايركز

 :لاق « "”ينّدملا شارخ يبأ نع « "ةنّسسَح نب ليبحرش نب هللا دبع

 . * َكرشلا َفَراَق ْدَقَف ٠ ءيّش ْنَع ُةرْيَطلا ُهنَكَر ْنَم

 . * ديّبُع نب َةلاَضَق نع « شارخ يبأ نع :ةّرم لاقو

 ١- ملسم مامإلا خيش « يرصملا يعاضقلا ىيي نب ايركز وه .
 نب نمحرلا دبع نب نارمع :باوصلاو « ةفرعملا يف ميَعُت وبأ هيلا راشأ « فّنصملا نم مهو اذه -؟

 ليدعتلاو حرخلا يف متاح يبأ نبا هركذ « ةنسح نب ليبحرش  » 3١1/7يبأ نع يوري :لاقو

 ينابتقلا سابع نب شايع هنع ىور « يريمحلا شارخ .
 *- :هيف ءاحج دقف « ديهمتلا ف امأ « يلدملا :ميعُت يبأل ةفرعملا باتك يفو « لصألا يف اذك

 ىرأ اميف باوصلا وه اذهو « يريمح ا .

  -4فّنصملا ىلا هبسنو « ميَعُت وبا هركذ .

 ديهمتلا يف ربلا دبع نباو « ةفرعملا يف ميعُت وبأ هاور -ه ١90/75 « نب دّمحُم ىلا امهدانسإب

 هب نابز .

 ءالبنلا مالعأ ريس يف ييهذلاو « 0 هللا دبع ل ةنسلا باتك يف امك « دمحأ هاورو

  ©» 5هب ةلاضف نب لضفملا ىلا امهدانسإب .

 نع نيصح يبأ نع « ساّبع نب شايع نع ةعيمل نبا نع « (155) عماجلا يف بهو نبا هاورو

 نسح دانسإ وهف « أطحخ هيف عقي ل دانسإلا ناك اذاف . هب ديبع نب ةلاضف .

 عماجلا يف بهو نبا هاور « صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم دهاش ثيدحللو )/59( «

 دمحأو ١/ 2770رازبلا هاور « تباث نب عفيور ثيدح نمو  » 7٠0/15نسح وهو

 قرطلا عومجمم .
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 يعبات نع « شارخ يبأل الو « نارمعل ُفرعيال :سئوي نب ديعس وبأ لاق

 . ١ اذه ريغ

 ٠ " دالخ وبأ -ها/١

 نسا
 ةورف وبأ :هنع ىور

 : يميمُتلا دّمحُم نب ثراحلا انثدح « رهزألا نب دَّمحُم نب دّمحُم انربخأ

 نع « ؟ديعس نب ىجي انثدح « ماشه نب مكحلا انثدح « ماشه نب ريثك انثدح

 :لاق - ةّبحص ُهل تناكو - دالخ يبَأ نع « َةَوْرَف يبأ

 دقف رشلاو ريخلا ريدقت يف اكيرش هلل نأ دقتعا اذا :هلصحم ام ١77/5 ريدقلا ضيف ف يوانملا لاقو

 . رجزلا جهنم ىلع دراو اذهو « كرشأ
 كلا ٍف] يراخُبلا قرف دقف «اضيأ مهو وهو :لاقف « هركذ اميف فّنصملا رجح نبا بقعت ١-
 هنإ :الوقي ملف « ةلاضف نع يوارلا نيب , [م>07/4 كلا ف] مكاحلا دمحأ وبأو « [؟72ص

 هنع يوارلا نارمعل الو شارح يبأل فرعيال :رصم خيرات ل سنوي نبا لوق هديؤيو « يعر
 . ”9//517 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا امهنيب قرف اذكو :تلق . ثيدحلا اذه ريغ

 دسأو ,21540/4 باعيتسإلاو « 5815/8 ةباحصلا ةفرعمو « ١57/5 يناثملاو داحآلا -
 . ١٠١4/1 ةباصإلاو « 9/5 ةباغلا

 . بسن الو مسا ىلع هل فقأ ال :باعيتسالا يف ربلا دبع نبا لاقو

 . ةجام نباو يذمرتلا هل ىور « ثيدحلا فيعض وهو « يواهٌرلا ديزي نب نانس نب ديزي وه -*
 . يومألا نابأ نب ديعس نب ىيحب وه -4

 لا



 ةلقو « اينذلا يف اَدُهُز يطغُأ دق َنمّؤَملا مُنْيَأَر اذإ :لي هللا لوُسَر لاق 8 م6 هّن هج ل 0 ومكر . 0022 2 20 5

 . ١ ةّمكحلا ىقلُي ُهّنإَف « ُهْنم اوُبرَتقاف « قطُنَم

 عن م6ه < 5 85 و

 . ' هوحن « ماشه نب مكحلا نع « رامع نب ماشه هاور

 ٠ ” يمّلّسلا دلاخ وبأ ه5

 هد نع « هيبأ نع ( دلاخ نب دمحم :هئيدَح ىور 3

 0 باّطَخلا وبأ ماا“

 ايف ماو 2

 . ةبحص ُهَل

 ١- هب ةماسأ يبأ نب ثراحلا ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور .

 ريبكلا مجعملا يف ناريطلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نباو + 77ص ىكلا يف يزاخُبلا هاورو
 . هب ماشه نب مكحلا ىلا مهدانسإب « 4١5/٠١ ةيلحلا يف ميَعُت وبأإو ©

 يف دازف « هب دالخ يبأ نع ميرم يبأ نع ةورف يبأ ىلا هدانسإب ء 77ص كلا يف يراخبلا هاورو

 ٠ ةدايزلا نودب نعي ء حصأ لوالاو :يراخُبلا لاق مث « ميرم ابأ دانسإلا

 . هب رامع نب ماشه نع « (771) دهزلا يف مصاع يبأ نباو « )5٠١١( ٌةجام نبا هاور -؟

 . ٠١4/9 ةباصإلاو 285/5 ةباغلا دسأو « ”819/5/ه ةباحصلا ةفرعم -»

 ينلا نع هدج نع هيبأ نع يملسلا دلاحخ نب دّمحُم ىلا هدانسإب « )709٠( دواد وبأ هاور -#

 ثيدحلا . . .هدسج يف هالتبا لمعب اهغلبي مل ةلزتم هللا نم هل تقبس اذا دبعلا نا):لاق يي

 ىرديال « يملسلا دلاخ يبأ هدج نع هيبأ نع دلاخ نب دّمحُم :نازيملا يف يبهذلا لاقو . (

 . ءالؤه نم

 ةباصإلاو « 91/5 ةباغلا دسأو ١5140/4« باعيتسإلاو « 7837/5/8 ةباحصلا ةفرعم -ه

 . ا
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 و

 . ةتحاف يبأ نب ريوب :هنع ىور ١ كا أ 200
- 

 « ريزعلا دبع نب يلع انثدح « قاحسإ نب دّمحُم نب هللا دبع انربخأ

 :لاق - ةتحاف يبأ نبا يعي « ريَوُث يئَّدح « ليئارسإ انثدح « ميَعُت وبا انثدح 4 4 ءرا ك : 92 :
 « رثولا ٍنَع لئسو « باطخلا وبأ :ُهل لاقي كلك يبلا باَحّصَأ نم الَجَر تْعمّس 2 ا 5 ساس مو در 2 05 7 2

 :لاقف

 ةعباّسسلا ءاّمّسسلا نم ُطبْهَي ّلَحَو َّرَع هللا ْنِإ «لْيَللا فن َرتوأ نأ يلإ ُبَحَ ََس 2 م 0 هل ثاسار سما 3 3 ما م 26 2 ال

 . زاجحلا لهأ يف ُهداَدع « ةبحّص ُهَل

 ١- يذمرتلا هل ىور « ثيدحلا كورتم «ريوث .
 ع 71/0/57 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « 475/7 ةنسلا يف دمحأ نب هللا دبع هاور -؟

 اعوفرم « هب قاحسإ يبأ نب سنوي نب ليئارسإ ىلا امهدانسإب .

 دمحأ نب هللا دبع و يوغبلاو ةمثيخ يبأ نباو نكسلا نبا ىلا هازعو « ةباصإلا يف رجح نبا هركذو
 افوقوم ةنسلا يف .

 فيعض ريوثو :715/؟ دئاوزلا عمجم يف يمشيهلا لاقو .
 *- دسأو «15141/4 باعيتسإلاو « 5880/8 ةباحصلا ةفرعمو « 778/0 يباثملاو داحآلا

 ةباصإلاو « 9/5 ةباغلا ٠١9/17 .
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 : 11 ١
 نب رمع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب ١[رمع نب ركب وبأ| هنع ىور

 ُهَءاَج ”نافْسُعب انك اذإ ىَّتَح « 'ةَماَهت ةَوْرَع يف و هللا لوُسَر عم ُتْحَرَح

 وتشمل » ع 8 مس عه الا تل ب ساس 2 رويل ه
 هلكأت نأ ؛رْهَظلا يف انّل َنَدَأَف ٠ ٌعوجلا اَدَهْح أ « هللا لوُسراَي :اولاقف « ُهباَحّصُأ

 :لاقق ٠ هلي بلا ىلإ ءاَجَف « هلع هللا يضر ُرَمُع كلذب َريثعأف (مَعَت :لاق ٠

 ؟ نوبكري اذاَم ىَلَعَف « ٌرْهَظلا اوُلُكْاَي نأ َساّنلا تررَمَأ ؟ َتْحَتَصاَم « هللا يِباَي
 ميس ”سا © ل ودور

 -ايأر لضفأ تنأو - مهرمأت نأ ىَرَأ :لاق ؟ باّطحلا َنْبا اي ىَرَت اًداَّمف :لاق

 : مُهَل لجو ّرَع هللا اَعَدَف :لاق وعن م ؛ بول ي مهداوزأ لطف َنوُمَمَْ ريمه لك

 ( هئاعوب ؛ مُهْنم ناَسْنِإ لُك ىتأق ( ْمُكَتيِعَوَأب ينوُتلا :لاق من

 ع ُهَعَم اولّركو « لو يبل لرَئو « هللا ََشاَم اوُرطُم اوُلَحَرا املك ٠ « ليحرلاب

 الا سلَحَه « هَنالَث دمك ءاَجَف « مُهيَطَح مت « *عارُكلب ِءامّسلا ِءاَم نم اوُبِرَسو
2 

 لك هاور دقو « هتركذام باوصلاو « أطخ وهو « نمحرلا دبع نب ميهاربإ :لصألا ف ءاج ١-

 . ١77/917 لامكلا بيذهت :يف هتمجرت رظناو « هقيرط نم ثيدحلا جرخأ نم

 2( رمحألا رحبلا ن نيبو « تاورسلا لابج نيب ةدتمملا ىراحصلا يه -- ةروسكم ءاتب -- ةماق -؟

 ٠ ام فيرعتلا مدقت دقو « نميلا ين نَا ىلا ندرالا يف ةبقعلا نم

 ةكم نم اليك نينامث ةفاسم ىلع عقي روهشم دلب - نيسلا نوكسو نيعلا مضب ب - نافسع -

 . اضيأ امي فيرعتلا قبس دقو « ةنيدملا قيرط ىلع الامش

 . 7755/4 ناسللا :رظني « اهيلع بكري يلا وا « لاقثألا لمحت يلا ةبادلا :رهظلا -4

 نم بيرق داو انه عاركلاب دارملاو « هفرط :ءيش لك عاركو -فاكلا مضب -- عاركلا -ه

 نسم رداصلا راسي ةرحلا نم عارك ىلع ءاقرب وهو « ميمغلا ءاقربب مويلا فرعي « نافسع
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 هم
 | نم اًيْحَتْساَف ٌدحاَو اّمأ :ي و ُيبلا َلاَقَف « ًاَضرْعُم ٌرَخآلا بَهذو « كي ّيبلا َعَم موا سو

 عسا عمم | ّباَتف لَحَو ّىَع لا ىلإ ايات لفك كحال اأو ( ُهْنم هللا ىَيْحَتْساَف َلَحَو ّرَع

 ” يراصنألا ةمنيخ وبأ - هاله

 فو , و هللا لوُسَر ْنَع َفْلَحَت مَ ( كلام نب بْمَك ثيدَح يف ٌركذ ُهَ
 . ةمكيح ابأ نك :لي يبلا َلاَقَف « بكار َلَبقَأ ذإ :هنيدح

 دمحأ انثدح :الاق « بوقعي نب دّمحُمو « دايز نب دّمحُم نب دمحأ هانربخأ

 يرعهُزلا نع « قاحسإ نب دّمحُم نع « ريك نب سُنوُي انثدح « رابحلا دبع نب

 ةريسلاو ةنسلا يف ةريثالا ملاعملا :رظنيو «امب فيرعتلا مدقتو « اليك رشع ةتس ىلع نافسع

 . 77١ ص

 طسوألا مجعملا يف ٍتاربطلاو 0١« كلا يف يبالوُدلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور ١-

 لئالد يف يقهيبلاو « ةفرعملا يف مَع وبأو 2787/4 كلا يف مكاحلا دمحأ وبأو «14
 . هب نمحرلا دبع نب ورمع نب ركب يبأ ىلا مهدانسإب « ١57/5 ةوبنلا

 , يلماحملا يلامأ نم يناثلا يف ولعب هانعمس دقو « نسح ثيدحلا دنسو :ةباصإلا يف رجح نبا لاقو
 . سنأ نع مكاحلا دنع هنع رخآ دهاش هلو « نيحيحصلا يف هدهاشو « نييناهبصالا ةياور

 : ةباصإلاو . 95/4 ةباغلا دسُأو « ١541/4 باعيتسإلاو « 7817/9/8 ةباحصلا ةفرعم -!
3 . 

 ءلرال/ه دمحأو .(51705) يذمرتلاو «(5759) ملسمو « )554١18( يراخبلا هاور -“

 . كوبت ةوزغ نع ليوط ثيدح نمض « يرهزلا ىلا مهدانسإب
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 قاحسإو « رباح نباو 2 سئويو ( ٌرَمعَمَو ع ليقع :ثيدحلا اذه ىورو

 . ' مهريغو دشار نب

 "شادخ وبا -ها/ل5

 . ةباَحّصلا يف ٌركذ ُهَل

 ل 2 03 2010 م
 نب هللا دبع نب دمحمو ١ ورمع وبأ ميهاربإ نب دمحم نب دمح| انربخأ

 « ورمع نب ةيواعم انثدح « رضنلا نب دمحأ نب دّمحُم انثدح :الاق « رذنملا

 نع « نامثع يبأ نع « ؟ماّشلا لهأ نم لُجَر نع « ”يراّرفلا قاحسإ يبأ نع

 :لاق « شاد يبأ

 . 59/١ 5 عماجلا دنسملاو 2 44/١ ةرهملا فاحتإ :رظنا ١-

 ةباصإلاو « 4/5 ةباغلا دسأو 2« ١158/4 باعيتسالاو « ؟81/ا/ ةباحصلا ةفرعم -؟

7 . 

 يباحص نع هب ثدح هنأو « يباحص ال يعبات وهو « يبعرشلا ديز نب ناّبح وه :رجح نبا لاقو

 . ريسلا باتك بحاص « روهشملا ظفاحلا مامإلا « ثراحلا نب دَّمحُم نب ميهاربإ وه -#

 وبأ همسي مل امنإو :لاق مث « ةّيقب يدنع وه ماشلا لهأ نم لحرلا اذه :يزارلا متاح وبأ لاق -4

 59/7 حضوملا يف يدادْغَبلا بيطخلا هلقن « تقولا كلذ يف اّيح ناك هنأل قاحسإ
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 ىلع لاّبحلا اوُدّمو « قرطلا اوُعطقف « التم ْساّنلا لّرَتف « ةوزغ يف انك 2 00 20 2 2, هل 020 2 ا

 لك ّيبلا َّعَم اَنوَرَع ْدَقَل هللا َناَحْبْس :لاق « اوُعَنَصاَم ىأر اّمَلَف « ' الكلا

 . ؟ راّثلاو «الكلاو «ءاملا يف :ةثالث يف ءاكرش ّسانلا :لوقي هتعمسف تاّوَرغ 5 َ 0009 ا يا ا رص عك معك

 . يراّرفلا قاحسإ وبأ ُهاور اذكه

 . نامثع نب ٌريرَح :اذه نامثع وبأو

 « ناّبح نع « ناّمثع نب زيرح نع « ”َناَمّيلاوبأ ثيدحلا اذه ىورو

 3 ه2 تعم سهم ه8 42 9 2ع 32 ع ع 2 ع _

 مورلا ضرأب لَرَت بعرش نم اَحْيِش نأ « شادخ يبأ نع وأ « شاد ابأ ىتكيو
 . ؟ ُباوّصلا وه اذهو ( ُةوحُت ثيدحلا ركذ مث 2 3 . سو م7 0# د

 ١- /0ناسللا « هسبايو هبطر بشعلا :لكلا 681

 يف يدادْعَبلا بيطخلاو « 507/8و , 5.9/١ ةيغبلا يف امك « ةماسأ يبأ نب ثراحلا هاور -؟

 . هب يدزألا بلهملا نب ورمع نب ةيواعم نع « 6/7 قيرفتلاو عمجلا ماهوأ حضوم

 نع روث ىلا امهدانسإب « ١50/5 ننسلا يف يقهيبلاو 27١4/17 فّنصملا يف ةبيش يبأ نبا هاورو
 . هب نامثع نب زيرح

 . هريغو يراخُبلا خيش « يصمحلا عفان نب مكحلا وه -#

 يفقهيبلاو 2« 851/9 لماكلا يف يدع نباو . 554/5 دمحأو « (7540790) دواد وبأ هاور -4

 . هب نامثع نب زيرح ىلا مهدانسإب « 5

 , لَو ينلا باحصأ نم لجر نع ىكح امنإ ( لَو يبلا كردي مل شادح وبأو :متاح وبأ لاقو

 . حضوملا ف بيطخلا هلقن « زيرح نع دعجلا نب يلعو ناميلا وبأ انثدح كلذك
 . ٠١5/97 ةباصإلاو « مه/5 ةباغلا دسأو « 7841/9/0 ةباحصلا ةفرعم -ه
 . رجح نباو ريثألا نبا لاق امك « امهنيب قيرفتلا يف فئصملا مهو دقو « مدقت يذلا وهو
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 . ماشلا لهأ يف ُهداَدع « ةبحُص ُهَل

 . هلوق « زيريحم نب هللا دبع :هنع ىور

 . لك ينلا ىلع َدفَ
 . ماّمَه نب لتاَقُم :هنع ىور

 « سايإ نب ىيي نب ايركز انثدح « ناورم نب ميهاربإ نب دّمحُم انربخا

 « رواسملا نب دواد انثدح « سمُهك نب نْوَع انثدح « طاّيخ نب ةفيلخ انثدح

 :لاق ( ةَرْيَخ يبأ نع « ماّمَه نب لتاَقُم نع

 ُكاَتنسَت َكاَرألا انَدَوَرَف « سْيقلا دْبَع نم كي ّيبلا انْبنَأ َنيذلا دولا يف ْتْنُك

 لاقف « َكئيطَعو َكَنَماَرك ُلَبقت نكلو « ُديِرَلا ادْنع ءهللا َلوُسَراَي :انَلَقَف «هب

 مل مْوَق َدَعَف ذإ « َنيِهَرْكُم ُرْيغ َنيعئاَط اوُمَلْسُأ َذِإ سْيقلا دْبَعل رفغا ّمُهّللا :لي يبا

 0 ه- رم ل 22007 2 راش ري

 نيروتوم ايازح الإ اوملسي

 دسأو « ١547/4 باعيتسالاو « ”م.الا//ه ةباحصلا ةفرعمو « ”7//5 يناثملاو داحآلا ١-

 . ١١1 /9/ ةباصإلاو « 94/5 ةباغلا

 . "١ص تاقبطلا يف طايخ نب ةفيلحخ هركذ -؟

 « داحآلا يف مصاع يبأ نباو « 78ص كلا يف يراخُبلاو « 40/7 تاقبطلا يف دعس نبا هاورو

 قيرط نم « 1/4 كلا يف مكاحلا دمحأ وبأو 2 758/55 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو

 . هب طايخ نب ةفيلح

 . نسح هدانسا :لاقو « ٠٠١/5 دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا هركذو

 مه



 7 .٠ هر 3 0 5
 ( رواَّسُم نب دواد نع « ١نارمح نب دمحم نع « دشار نب ىيي هاور

7 

 5 تفّرملاو ءاّبدلا كذ هيفو « ُهَوَحَن

 ةمازخ وبأ -همهلله

 . ؟ ثراحلا هما نميف هئيدَح َمُدَقَت « فالح هئيدَح دانسإ ف 1 وو مه 57 8 - 5
 ند

 يذمرتلاو ردقلا باتك يف دواد وبأ هل ىور « قودص وهو « يرصبلا هللا دبع وبأ وه ١-

 . ةليللاو مويلا لمع ف يئاسنلاو
 ىلا امهدانسإب « 758/77 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو 0١,« كلا يف يبالوُدلا هاور -؟

 . هب نارمح نب دّمحُم

 ةباصإلاو « 8/5 ةباغلا دسأو « 154/5 باعيتسإلاو « 7481/3/5 ةباحصلا ةفرعم -"

 اا

 . رجح نباو ريثلا نباو ربلا دبع نبا لاق اذك « هيبأ نع ةمازخخ وبأ :باوصلاو « مهو وهو
 :لاق « هيبأ نع « ةمازح يبأ نبا نع « هنع :ليقف « هيلع فلتخاو « يرهزلا هثيدح ىور -4

 «ثيدحلا . . .اهيقرتسن ىقُر تيأرأ « هللا لوسراي :تلقف « و هللا لوسر تلأس

 ءربلا دبع نبا لاق امك « حيحصلا وه اذهو « هيبأ نع « ةمازخح يبأ نع « هنع :ليقو

 . :38خ/84و 2 ؟ا/9/9» لامكلا بيذقو « 770/١ ديهمتلا :رظني « امهريغو يزملاو



 لاّدلا باب

 ١ يراصنألا حادْحّدلا وبأ -هم»ه

 . سابع نب هللا دبعو ( دوعسم نب هللا دبع :هنع ىور

 لضفلا نب لمؤملا انثدح « يزاّرلا متاح وبأ انثدح « "ورمع وبأ انربخأ

 نب ديز لآل ىلوم نع « قاحسإ نب دمحم نع ( ةملس نب دّمحُم انثدح 3

 :لاق « سابع نبا نع « ةمركع نع ع" دّمحُم يبأ نب دمحم وهو تباث

 ؛ 4 اًَسَح اًضَرَق هلا ضرقُي ىلا اذ نم ١ :حاَدخّدلا يبأ يف ةيآلا هذه تَلرَت

 انثدح « ةفرع نب نسحلا انثدح « يدادْعَبلا دّمحُم نب ليعامسا انربخأ

 :لاق ( دوعسم

 ع ل 92 روم م ا ل و قلم هارمسم هت[

 وبأ لاق 4 َدَُل ءهفِعضُيِف اًئَسَح اًضَرَق هللا نضرقي ىلا اذ نم ه:تلزت امل
 كاس همر 7 سا هو 31 عذب ُس 6 1 3 ساو و

 ابأاي معن :لاق ؟ ضرقلا انم ديري هللاو « هللا لوسراي :يراصنألا حادحدلا

 ةباصإلاو « 45/1 ةباغلا دسأو ؛« ١545/4 باعيتسإلاو « 5885/8 ةباحصلا ةفرعم ١-

37 . 

 . ارارم مدقت « ميهاربإ نب دّمحُم نب دمحأ وه -7

 . دواد وبأ هل ىور « فرعيال لوهجم هنا الا « تاقثلا يف َناّبح نبا هركذ « ىدم -#

 . ؟14ه:ةيآلا « ةرقبلا ةروس -#

 ( 104/8 ىلعي وبأو « 105/9 رازبلاو « 9454/7 هننس يف روصنم نب ديعس هاور -ه

 . هب ةفيلح نب فلخ ىلا مهدانسإب 2« 501/7 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو
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 ش "5 ئزاملا دواد وبأ -

 . يزاّعملا يف ٌركذ هل « اَرْدَب َدهَش
 0 م ع 0 5 3 و ٠

 نم لاحر نع « هيبأ نع 2( راسي نب قاحسإ نب دمحم هثيدح ىورو

 . نزام

 . فيعض وهو « جرعألا ءاطع نب ديمح هيف :لاقو « ١١4/7 دئاوزلا عمجم يف يمثيحلا هركذو
ِ 

 . ١1/1 ةباصإلاو « 98/5 ةباغلا دسأو « 7885/8 ةباحصلا ةفرعم ١-

 . لادلا يف ءارلا قازتلا نم جتن مهولا نأو « ءادردلا وبأ هنأ ةباصإلا يف رجح نبا ركذ

 . املسمألإ ةتسلا هل ىور « ةقث وهو « يقشمّدلا بويأ وبأ وه -؟

 . ةحام نبا هل ىور « ثيدحلا فيعض وهو « لدْنّسب فورعملا « يملا صفح وبأ وه -*

 . هب سيق نب رمع ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميّعُت وبأ هاور -؛

 . هريغو ٌةجام نبا خيش « يدادُْعَبلا رايس نب روصنم نب دمحأ وه -ه
 م

 « 595/4ةباغلا دسأو 2« ١557/4 باعيتسالاو 2 7885/هو « 7١8/4 ةباحصلا ةفرعم -5

 .8/90١7و ءا/ل١٠5/:4 ةباصإلاو ءىدلكو

 . يراصنالا ءاسنخ نب كلام نب رماع نب ريمع همسا



 ١ يولبلا ةَّرُذ وبأ -ه8

 . ةياور ُهَل فرغعُنالو « رصم حف َدهَش « ةّبحص ُهل

 فل نب ّنسحلا تعمس :لاق « ىلعألا دبع نب سئوُي نب ديعس ابأ تعمس

 . رم َمْنَق دهش ٠ ٌةبحُمم هَل يولي هر وبأ :لوقي

 ةباصإلاو « 9/5 ةباغلا دسُأو 2« ١514/8/5 باعيتسإلاو « 7884/0 ةباحصلا ةفرعم ١-

. 
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 لاذلا باب

 . ١ رعاتتلا يلذهلا بيَّوذ وبأ -4
 مر يو

 . يلذهلا ةعصعص :هنع ىور

 ورمع نب دّمحُم انثدلح « يرَوُنيَدْلا هللا دبع نب نمحرلا دبع انربخأ

 انثدح « ديز نب ةرامع انثدح « يوأبلا دّمحُم نب هللا دبع انثدح ء يكملا

 ( يللا ةَعّصْعص نب ساّمْرْلا نع « يلدا مراكآلا وبأ انثدح « دعس نب ميهاربإ

 :لاق « ٌرعاشلا ٍبيَوذ وبأ ئيثدح :لاق « هيبأ نع

 ياس ا و 02 7 2 هر 50 2

 . ' 8 هللا لوُسَر َكِلَه :اولاق عدم :تلقف « مارحإلاب

 ةباصإلاو « ٠١7/5 ةباغلا دسأو ©« ١514/4 باعيتسإلاو « 7885/9 ةباحصلا ةفرعم ١- م

 . م

 . فّئصملا نع « ةباصإلا يف رجح نباو « ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هلقن -؟



 ءاّرلا باب

 ١ بلطملا دبع نب سابعلا ىلوم 3 عفار وبأ -هله

 . امهنع هللا يضر ساّبع نب هللا دبع :هنع ىور

 دمحأ انثدح :الاق « بوقعي نب دّمحُمو « دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 ينثدح « قاحسإ نب دّمحُم نع « ركب نب ُسْنوُي انثدح « رابحلا دبع نب
 ( ساّبع نبا نع « ةمركع نع « ساّبع نب هللا ديبع نب هللا دبع نب نيسحلا
 :لاق « عفار وبأ يثدح :لاق

 الغ تنكو «٠ اكيآلثساب يفتت اع « مالسإلا السد دَق سابعلا لآ انك
 نع ري مم 3 هللا لوُسَر ىلإ ”ةْيَرَق تراس اَّمَلَ , حاتقألا ُتَحْنَأ سّبعلل

 وق اًنسفنَأ يف اندَجَرَف « رابتخإلاب يعاّرخلا ناَمسُيحلا انْيَلَع َمدَقَف «ٌراّبخألا ْمَقوَت

 ةفص ف ُسلاَجَل ين هلاَوَق « كلي هللا لوُسَر روُهظ نم ُرَبحلا هب انءاَجاَم انرّسو ؛

 نم انءاَجاَم هرم دقو ( ةَسلاَج لْضَملا مَ يدئعو « يل ًاَحاَدْقَأ تَحنأ" مَرْمَر

 وعر كوي ؛ يل لوس نع انو.« ريا
 " ةرججحلا بلأط ىلع َسَلَح ىّتَح ؛ ريخلا نم ءاَح اَمب ةارثعأو , هللا ُهّبكأ دق

 ةهكس ماع لق

 وبأ ُهَل لاقف ( انا هّيَلَع ٌعَمَتْجاَو َمدق دق ثراحلا نب نايف وبأ اذه :ساَنلا لاقو

5 

_- 

 ةباصإإلاو « ٠١5/4 ةباغلا دسأو « ١505/4 باعيتسإلاو «م/ ةباحصلا ةفرعم ١-

 ١متر

 ناسللا « مزمز ىلع تناك ةلظ هب دارملاو « عساولا وهبلا هبش ناينبلا نم ةفصلا :مزمز ةفص -؟

74 . 

 . 378/4 ناسللا « امهوحنو قدارسلاو ءابخلا لبح وه :ةرجحلا بنط -»



 ب :لاقف هد ني سلخ ىلح تل تمل ل ىسأ نا لإ لع نست

 تملاَم كلَ مَع او نا ننح نم حلا 00006 3

 :لوقي , "انيس قلتم هللاو ال , ١ قلب لح ىلع اضبب الاجر انيق ع سانا

 وبأ مقرف , ةكئالملا هللاو كلت :للقف ( ًةَرجُحلا بُيَط ُتْعَقَرَف : ايش ىقبتام

 ما صلع جس م

 ( ًافيعض ًالُخَر تثكو" ُهثرواَتو « ةركنُم يرض يِهَحَو برَضف ُهَدي بّهَل

 موقتو ٠ يبرْضَي يردّص ىلع َكربو ٠ ؛ [ضرألا] يب برضف ينلّمَتَحاف
 ُهْرَع ْباَغ نأ ُهَئَفَعِضَتْسا :لوقَتق ( ٌةذحَأَتف « ةَرجُحلا دّمُع ْنم ِدوُمَع ىلإ لضفلا

 هْيلحَر ٌرْجَي َماَقو ( ًةَرَكْنُم ةَجّش ُهَعلفَف ٠ هسأر ىلع دوُمَعلاب ةْيرطَتو ( ةَديِس ١

 كرم دَقلَع « تام ىّبح ًاعئَس الإ تَكَماَم هللاَوَق 5 ةّسدَعلاب هللا ُاَمَرو « ًاليلذ
0020 

 مم رق سو

 يَ اَمَك َهَسدَعلا هذه يت شْيرف اتناك , َنثأ تح ُهاَفْياَم ةثالث يف هاب

 نإ « ناّيحَتسَت الأ « اَمُكَحِيَو :شيَرُق نم لُحَر اَمُهَل لاق ىّتح « َنوُعاَّطلا
02 02 

 :لاقف « َةَحْرَقلا هذه ىَوْدَع ىّشْحَئ اّنِإ :ًالاقف « ُهانفذَنال هَنْيَب يف َنّتنَأ دق اًمكاَيأ مسوغ ©

 ناسللا « نيذخفلا ىلا ليجحتلا عافترا قلبالا :لاقيو © ضايبو داوس :قلبلا :قلب ليخ ١-

. 

 . ١١994 ص طيحملا سوماقلا « ائيش يقبتام يأ :ائيش قيلتام -؟

 . ه١/79 ناسللا « هبثاو يأ :هترواث -»*

 . ثيدحلا جيرخت رداصم نم ةدايز -4

 اهبحاص لتقت نوعاطلا سنج نم « دسحلا نم عضاوم يف جرخت ةسدعلاك ةرثب يه :ةسدعلا -

 . 5895/4 ناسللا « ابلاغ

 مال



 .٠ 2 تاس و اس تا يبر الا هكر رةعل ل ع و

 ديعب نم هيلع ءاملاب افذق الإ ُهولَسْعاَم هللاوف « ِهّيلَع اًمكتيعأ اًنأف اقلطنا

 رداع ه2:

 اوُمَضَر مث « رادج ىلإ هات ع ةكم ىلْعأ ىلإ ِهولَمَتْحا ىَّتَح « ُهْبِم َنوُنْدَياَم

 01 ةراجحلا هيلع

 ( رماع وبأ :ةاَوَحأو وه « رْحَبلا يف هل يبلا ىلإ َرَحاَه « ىسوم يبأ وخأ

 . ىسوم وباو

 يبأ نب َةَدْرُي يبأ نع ًاعيمَج « دْيَرُب يبأ نب ةديّرُبو « ىجي نب ةحلط ُةاور

 :لاق « هيبأ نع « ىسوم

 وبأ :يوحأو انأ «ةكم انج ىّتَح « رْمَبلا يف لو هللا لوُسَر ىلإ انْحَرَح

 ١- 1789-590/؟ ماشه نبا ةريس . ٠

 . هب مصألا بوقعي نب دمحم نع ل كردتسملا يف مكاحلا هاورو

 « لا/ل/4 ريسفتلا يف يربطلاو « 89/5 رازبلاو « 7/4 ىربكلا تاقبطلا يف دعس نبا هاورو

 ةوبنلا لئالد ف يقهيبلاو « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو © 7١8/١ ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو

 . هب قاحسإ نب دّمحُم ىلا مهدانسإب مهلك « 1١ 4ه/*

 هقثو هللا ديبع نب هللا دبع نب نيسح هدانسا يف :لاقو « 64/5 دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا هركذو

 . تاقث هلاجر ةيقبو « ةعامج هفعضو « هريغو متاح وبأ

 . ةتسلا بتكلا ةاور نم « يفوكلا يدوألا سيردإ نب هللا دبع وه -؟

 ةباصإلاو 1117/5 ةباغلا دسأو « 1509/4 باعيتسإلاو « 0//78481 ةباحصلا ةفرعم -»"

. ١ // 

 تل



2 2 
 7 7 هس مه ٠ ِِع مت يما

 مدقت دقو « ثيدحلا ركذ مث : مهر وبأو ( رماع

 . زاجحلا لْهُأ يف ُهداَدع

 . مزاَح وبأ هالوُم :هنع ىور
 :اولاق 2( امهريغو سوي نب دمحم نب دمحمو ( ةزمح نب دمحم انربخأ 5 .٠ ما ع ع َّس و َّس و 8 ص و 1 50

 نب دمحم انثدح 2( سيق انثدح ( َدواَد وبأ انثدح « بيبَح نب سئوي انثدح

 خلاق 0 ٠ يرادخلا مزال يل نع 3 يلع 00 ه رق عم يهل 01 00 >2 1 ع و

2 
 وم ع

 نركب ربي نم ُ م اًنيمهَس انْعِبف )0 :يمهس يحخألو :لاق ( مهسأ

 يبأ نع ديرب ىلا امهدانسإب 2 (7005) ملسمو « )4717١( يراخُبلا حيحص يف ثيدحلا ١-

 . هب ةدرب

 ؟/,9//4.10 ةباحصلا ةفرعمو « 5915/7 عناق نبال ةباحصلا مجعمو « 77/1 يناثملاو داحآلا -
 . ١41/9 ةباصإلاو « 1١10/5 ةباغلا دسأو 21595/4 باعيتسإلاو ؛

 . يرافغلا نيصخلا نب موثلك :هعساو

 . 7/8 ليدعتلاو حرجلا :رظني « ةقث وهو ( يمّلُسلا ةعيّبر نب يلع نب دّمحُم وه -*

 ءانينح ترضح :هيف نكل « هب عيبرلا نب سيق نع « 5717/7 هدنسم يف يسلايطلا هاور -4
 يبنلا هفلختسا دقف « نينح ةوزغ رضحي مل مهر ابأ هنأل « ربيخ باوصلاو ,أطخ هنأ ىرأو

 ءةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور دقو . فئاطلاو نينحو ةّكم حتف ىلا جرخ امدنع ةنيدملا ىلع دل
 . رييخ :هيفو © دواد يبأ ىلا هدانسإب
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 ١ يعّمَّسلا مهر وبأ -ه34

 مو سو

 ب "ديسأ نب ْباَز َرْخَأ همساو « ّيعباَت وه :يراخبلا ليعامتإ نب دمحم لاقو

 باهولا دبع انثدح « ةمثيخ يبأ نبا انربخأ « بيلك نب مثيحلا انربخأ

 48 كل لوس بسرلس يشد يأ نع ٠ سي يأ نإ ديزي نع د

 5ك م > 0

 ننسلا يف يقهيبلاو 2 ١87/١9 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو ( 790/١7 هدنسم يف ىلعي وبأ هاورو

 هيفو « هب مزاح يبأ نع ةورف يبأ نب قاحسإ نع شايع نب ليعامسإ ىلا امهدانسإب « 5

 دسأو 2 1799/4 باعيتسإلاو « 788/9 ةباحصلا ةفرعمو « ؟45/ه يناثملاو داحآلا ١-

 . /١6/9 ةباصإلاو « ١١5/5 ةباغلا

 . "55/7 يراخبلل ريبكلا خيراتلا -

 ةاورلا ضعب نكي مل نإف :لاق مث « بازحأ ريغ هنأ يدنعو :ةباصإلا يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 نب بازحأ وه سيلو « يعمسلا :هل لاقي « يباحص اذهف الاو « يعمسلا هلوق يف أطخأ

 . ةبسنلاو ةينكلا يف نانثا قفتي نأ عنمب الف « هل ةبحص ال ابازحأ نأل « ديسأ

 . هريغو دواد يبأ مامإلا خيش « يماشلا يطوحلا ةدحب نب باهولا دبع وه -»

 . هب هيبأ نع ةدحن نب باهولا دبع نب دمحأ نع « 771١/7 نييماشلا دنسم ف يناربطلا هاور -4

 . هب ديلولا نب ةيقب قيرط نم « 87/9 نئسلا يف يقهيبلاو « ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاورو

 ٠م



 ةّير وبأ -86

 . َنييِرصَبلا يف ُهُداَدع « ةّبحص ُهَ

 . حاير نب هللا دبع :هنع ىور

 رضئلاوبأ انثدح ( مَرُكُم نب نسحلا انثدح « ناميلس نب ةمثيح انربخأ

 هللا دبع تعم :لاق . سيق نب قرزألا نع « ةبعّش انثدح « مساقلا نب مشاه

 :4 ّيبلا باحصأ نم ٍلُخَر ْنَع تدَحُي يراصنألا حابر نب
 « هبي ُرمُع َدَعأف ٠ اَهَدَْب يَلَصُي ّلُحَر َماَقق « رْصَعلا ىَّلَص كي يبلا نأ

 " . باّطحْلا نبا َقَدَّص :ي ّيببلا لاقف

 . لو بلا باَحْصَأ نم ٍلُحَّر ْنَع :هنيدَح يف لاقف « ةبْعُش ُهاَوَر اذكه

 , ةقيتع نب ٍلاهنمسلا نع ؛ ةَبْعُش رب ثعشأو « َرَمُع نب ٌنامثع ُةاورو
 2 مك 2 َ

 اي اَنَل ٌريمأ اَنب ىلَص :لاق « سيق نب قرزألا نع 3

 ١- ةباغلا دسأو 2( ؟م55؟/ه ةباحصلا ةفرعم 5/١١ « ةباصإلاو ١ « واه١.

 . هب ةمثيخ نع « ةفرعملا ف ميعُت وبأ هاور -؟

 . هب ةبعش نع رفعج نب دّمحُم نع « 774/0 دمحأ هاورو
 . هب سيق نب قرزألا ىلا هدانسإب ع 4707/7 فنصملا يف قازرلا دبع هاورو

 ءةفرعملا يف ميعُي وبأو 2784/71 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو © )٠٠١1( دواد وبأ هاور -*
 نب ثعشأ ىلا مهدانسإب ©« ١50/7 ننسلا يف يقهيبلاو « 770/١ كردتسملا يف مكاحلاو

 ةعر يبأ نم الدب « ةثمر وبأ :كردتسملاو يناربطلا مجعمو دواد يبأ نئس يفو

 ملكا



 . عي ّيبلا َكَرْذَأ

 ىْؤَم َناَمْيَلُس يبأ نع « َةَرْيَبُه نبا نع « ةعيهَل نب هللا دبع هتيدَح ىور

 ظ . هنع ٠ ميل مأ
 نب ىجحي انثدح « دّهف نب ميهاربإ انثدح « ىيي نب نمحرلا دبع انربخأ

 ِِِء ةلرمس ا » ع ا هلو ا 0 5 م
 مأ ىلوم َناّميلس يأ نع « ةريَبُه نب هللا دبع نع « ةّعيهل نبا انثدح « ريكب

 أ "ميس
 هع

 ع

 :ُهّنَدَح يولبلا ءاَدْمرلا ابأ َن
 5 يت سا ما ي 7

 برش مث « ةيناثلا ُهَبرِضف هلي يبلا يتأف ٠ , ٌرمَخلا برش ْمُهْنم ًالُجَر نأ
2 

 . " هلْثَقب ةَعبارلا يف َرّمَأَف « ةّلاثلا
 مسام لل

 م32 27 ع

 0 ييللا دادرلا وبأ -05

 . هلي بلا َكَرْدَأ

 . ميعُت يبأو ُهَدْنَم نبا ىلا هازعو « ةباصإلا يف رجح نبا هركذو
 ةباصاإلاو «© ١١7/5 ةباغلا دسأو « 5895/8 ةباحصلا ةفرعمو « 75/0 يناثملاو داحآلا ١-

 ش . ١17

 . هركذ ادحأ رأ ملو « هدجا مل -؟

 «ةفرعملا يف ميَعُت وبأو «. 4/١ كلا يف يبالوُدلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور -

 . هب ةعيل نب هللا دبع ىلا مهدانسإب

 ِء
 . 9//١71 ةباصإلاو 21١9/4 ةباغلا دسأو « 7857/ه ةباحصلا ةفرعم -4



 « حاّبصلا نب دّمحُم نب نسحلا انثدح « دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 لق « لس يأ نع ٠ عرفت نع « ني نب ناعنس ادح
 :لاقف « فرع نب نمحرلا دبع هلع َلَحَدَف « يِتل دارا ربأ ىّكتْشا
 142 وو

 ُتَقَقَشَو « َمحّرلا ُتَقَلَخ « ّْنَمَحَّرلا انأ :هللا لاق :لوقي و ّيبلا ُتْعمَس

 . ١ ُهّنَب اًهَعطَق نمو  هّيْلَصَو اًهَلَصَو ْنَمَف 4 مملما ْنم اهل

 ما ل ِء سه مم م عقب

 مهريغو 'قيتع يبأ نباو « ”ةزمح يبأ نب بيعشو هيت نب وُ اور

 3 كَ وناس ها

 َدَح يللا َداَدَر نأ : ةَّمَلَس يبأ نع « يِرْهُزلا نع :”مْعَم لاقو

 ١- دواد وبأ هاور )١5914(« يذمرتلاو )١517( « ةلصلاو ربلا باتك يف كرابملا نباو )١1١5(

 « دمحأو « 7417/8 فّنصملا يف ةبيش يبأ نباو 2« (505) يديمحلاو ١/ 21١914ىلعي وبأو

  ,» 57ىقتنملا يف امك « قالخألا مراكم يف يطئارخلاو )١7١(  2مكاحلاو ١58/4 «

 هب ةنيبع نب نايفس ىلا مهدانسإب .

 هدافأ « عطقلا وهو تبلا نم « ةصاخلا ّيمحر نم هتعطق يأ « ةيناثلا ةيقوفلا ديدشتب « هّنتبو

 . "4/5 يذوحألا ةفحت ف يروفكر ابملا

 . هيلا هدانسإب ١68/5 «٠ مكاحلا هاور -؟

 :يرهزلا نع هثيدح ىورو ( يندملا يميتلا يشرقلا قيتع يبأ هللا دبع نب دمحم وه -#

 . ١58/4 كردتسملا يف مكاحلاو « (05) درفملا بدألا يف يراخبلا

 )١595(« دواد وبأ هاورو . هب يرهزلا نع « ١7١/١١ عماجلا يف دشار نب رمعم هاور -4

 يف مكاحلاو 2187/7 ناّبح نباو ع 1954/١ دمحأو « )١١1( ةلصلاو ربلا يف كرابملا نباو
 هب دشار نب رمعم ىلا مهدانسإب « 97/7 ةراتخملا يف يسدقملا ءايضلاو « ١617/4 كردتسملا

 مك



 202 ع اظل م موس ع 2 للرسام ع <

 ةملس يبأ نع « يرهزلا نع « ةَرَمَح يبأ نب بيعش نع :ناَمّيلا وبأ لاقو

 . ١ ُهَنَدَح َينيللا كلام ابأ نأ ٠

 ِِع # . ِء عه 0 0 17 184 06

 يبأ نع « يرهزلا نع « هيبأ نع « ةَّرمَح يبأ نب بيعش نب رشب لاقو

 . ؟ ةّباَحّصلا نم ناك ُهَنَأ « ربع َداَدَرلا ابأ نأ « َةّمَّلَّس

 « نايفس نب بوقعي انثدح « دادغبب ىسرافلا رفعج نب هللا دبع انربخأ

 0 ع 4 م

 , يدَح نع « يبأ يثدح « ؟يركنلا كلام نب ورمع نب ىيي نب كلام انثدح

 :لاق « سابع نبا نع « * ءاّروحلا يبأ نع
 2 ريدر هك ر# هّكش اه 76 درسا 2 058 هم تلم م 0 2

 يمور ابأ تيأر نئل :ُدْلو يبلا لاقف « هنامز لهأ رش نم يمور وبأ ناك

 , مهتدحي هباحصأ ّعَم وه اذإف « هي ّيبلا ىلع اًدغ َحَبصُأ اًملف « ُهَقّنَع تبر 00 م6 عمم 5122 شرو# مك لص 4 2 هم

 « ناكملا ُهَل مسوي َدَححَأو « يموُر يبأب ًاَبحْرَم :لاق ديعب نم دي ٌيبلا ُهآَر امل

 . دادر :هلوق يف ينعي « أطخ رمعم ثيدح :هلوق يراحُبلا نع يذمرتلا لقنو
 يشاشلا بيلك نب مثيلا هاور ١-

 . هب بيعش نب رشب نع 2١94/١ دمحأ هأور -؟

 . ١44/97 ةباصإلاو 1١4/5 ةباغلا دسأو « 7898/0 ةباحصلا ةفرعم -#

 نب ىيحي هوبا اما . هلاح نع تكسو « 7١1/8 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذ -4

 ءازوجلا يبأ نع هيبأ نع هثيداحأ :يدع نبا لاقو « يذمرتلا هل ىور « فيعض وهف «ورمع

 . ١179/9لامكلا بيذهتو © 7577/10 لماكلا :رظنا « ةظوفحم ريغ ساّبع نبا نع

 . ةتسلا هل ىور « ةقث يعبات وهو 2 يرصبلا يعبرلا هللا دبع نب سوأ وه -ه

 مت:



 :لوقي سْمأألاب اذه :نولوقَي « ضَْب ىلإ ْمُهُضْحَب ُرظْنَي لَو ىبلا ُباَحْصُأ َلَعَجَف

 « يموُر ابأ اي :لاق ذإ َكلَدَك ْمُه امي  ُهَقنَع نَبِرْطَأَل يموُر ابأ ْتْيَأَر ْنَم
 « ضرألا لْهأ رش انأو « هللا يِناَي لَمْعَأ نأ ىَسَعاَم :لاق ؟ ةَحراَبلا َتلمْعاَم عمم

 مر هب ل 31 م مصرس < سال هي "سار دنس م 20- 3 3 5

 رع هللا لاق « ةّنجلا ىلإ 'كتّتكَم لَوَح دق لَحَو َّرَع هللا نإف « رشبأ :ُهل لاقف

 ١ « بيحصل ُمأ :ُهَددِعَو تبكي ُهآَفَك مه اوُحَمَ 2 ج:لَحَو

 . و ّىبلا َكَرْدَأ

 ميهاربإ نب دّمحُم انثدح « يروُباسُيّنلا ايركز وبأ هللا دبع نب ىيي انربخأ

 دمحأ نب هللا دبع انثدح « ؟نمحرلا دبع نب ناميلس انثدح « يدبٌعلا ديعس نب

 نب ةطئار يبأ نع ٠ يلا رماع نع «٠ *يلع يبأ نب , يلع انثدح « يبصخَيلا

 ١- ناسللا :رظني « كناكم يأ « كتنكم 4560/5 .

 . 38 :ةيآلا , دعرلا ةروس -؟

 . هب يركنلا ىيي نب كلام ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور ثيدحلاو

 نباو « ميت يبأو « نايفس نب بوقعي ىلا هازعو « 577/4 روثنملا ردلا يف يطويسلا هركذو

 . يمليدلاو « هيودرم

 /١45/1. ةباصإلاو 5//239١1 ةباغلا دسأو 2389 54/8 ةباحصلا ةفرعم -»

 . هريغو يراخُبلا خيش « ملسم نب ليبحرش تنب نبا يقشمدلا بويأ وبأ وه -4
 . 748/4 ناسللا :رظني « ثيدحلا كورتم وهو « يهللا وه -

 م15



 92 2 مس رع 2-5 7 ور ير مر م 2

 . ١ ثيدحلا ّركذ مث « هل هللا لوُسَر َعَم اًسولج انك

 " يدزألا دشار وبأ -14

 . نمحرلا دبع هعما :لاقيو : َنيطْسلَف لهأ يف هُداَدع ( ةّبحص ُهَل

 يبأ نب نامثع نب دّمحُم نب نامثع نب دلاخ نب نمحرلا دبع هثيدَح ىور

 . ' مدقت دقو ع هذج نع ( هيبأ نع « دشار

 ينيّدّرلا وبأ --6

 . تبثيالو « ةَباَحّصلا يف ركذ

 دبع نع « شايع نب ليعامسإ نع « نمحرلا دبع نب ناميلس هثيدح ىور

 « نيَدرلا يأ نع ١ نمح رلا دبع نب دّمحُم نع 2 ”نمح رلا دبع نب ديمحلا

 :لاق]

 دبع ىلا امهدانسإب « 777/7١ ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « 0 كلا يف يبالوُدلا هاور ١-

 . هب دمحأ نب هلا

 ةباصإلاو 2705/19 « 47/1/» ةباغلا دسأو « 78965/0 « ١874/4 ةباحصلا ةفرعم -؟

 "ا ف

 . نمح رلا دبع هعسا نميف مدقت نعي -7*

 . هب نانثع نب دلاخ نب نمحرلا دبع ىلا هدانسإب « 9/١ كلا يف يبالوٌدلا هاور هثيدحو

 . ١74/10 ةباصإلاو « ٠١9/3 ةباغلا دسأو « 7851/© ةباحصلا ةفرعم -4

 . نيدّرلا وبا :هتينك يف لاقيو

 . نمح لا دبع نب دّمحُم هخيش اذكو « هدجا مل -ه



 هو 0 2

 مهني مُهَنْيَي ُهَئوُطاَعَتي هللا بانك َنوُلْتَي نوُعمتْجَي موق ْنماَم :ِلو هللا لوُسَر لاق

 ثيدحلا [|١

 انثدح « بويأ نب ناميلس انثدح « ناورم نب ميهاربإ نب دّمحُم ٌةانربخأ

 . اذه شايع نب ليعامسإ انثدح « نمحرلا دبع نب ناميلس

 5 ةميحر وبأ ه5

 . و يبلا ىتأ « ةميّحر وبأ :ليقو

 . نسحلا يبأ نب نسحلا :هنع ىور

 قاحسإ انثدح « ريَحُب نب دمحم نب رمع انثدح « يرَّسلا نب  لهس انربخأ

 . ؟ اذه نسحلا نع عفان نب ءاطع نع ع "حان نب حور انثدح « رابخلا دبع

 دع

 نبا ىلا ثيدحلا بسن دقو « ةباغلا دسأ نمو ( ميَعُت يبأل ةفرعملا باتك نم نيتفوقعملا نيبام ١- 0 200 .

 ميعُت يأ ىلاو ُهَدْنَم 1

 نب ليعامسإ ىلا هدانسإب « ١85/١ ثحابلا ةيغب يف امك « هدنسم ف ثراحلا هاور ثيدحلا اذهو

 . هب شايع

 . ١ا//9/ ةباصإلاو « ٠١8/5 ةباغلا دسأو « 5895/8 ةباحصلا ةفرعم -؟ ُء .

 . يذمرتلا هل ىور « ثيدحلا فيعض وهو « يقشمّدلا وه -*

 نب قاحسإ ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو 2« ٠٠١٠/7 لماكلا يف يدع نبا هاور -4

 . هب ديوس

 . فعض هدنس قو :رجح نبا لاقو

 مال



 ١ يفقثلا حاَبَر نب ذاعم نبريهُز وبأ -17

 . ركب وبا هنبا :هنع ىور

 . مدرك ُتنب ةنوُمُيَم هّنْحَت ناكو « زاجحلا لهأ يف هُداَدع

 « يمّزلقلا دابع يبأ نب بوقعي انثدح « ديزي وبأ ديزي نب فسوي انثدح :الاق

 0 4 0 0 ما 22 000
 ( يفقثلا ريَهَز يبأ نب ركب يبأ نع « ناوفّص نب ةّيَمُأ نع « رمع نب عفان انثدح

 :يفقثلا ريهز يبأ هيبأ نع

 نأ ُكشوي :فئاطلا نم" ةَواَبَّنلاب هتّبطُح يف لرقَي هلي هللا لوُسَر تْعمَس

 . " نّسحلا ءاّنثلاب « راّنلا لْهَأ ْنم ةّنخلا َلْهَأ اوفرْعَت

 دسأو ,4 باعيتسإلاو « 5891/8 ةباحصلا ةفرعمو « 740/ ىناثملاو داحآلا ١-

 . ١ هر/9/ ةباصإلاو « ١١ه/ ةباغلا

 هللا دبع هذختا يذلا وهو « فئاطلاب عضوم « ةحوتفم واو فألا دعبو « حتفلاب « ةوابنلا -؟

 ةريسلاو ةنسلا يف ةريثألا لاعملا :رظني « سابع نبا دجسم مويلا فرعيو « ادجسم ساّبع نب

 ْ . 5786ص

 2 51١/١4 فّنصملا يفو 21١5/7 دنسملا يف ةبيش يبأ نباو « )4771١( ٌةحام نبا هاور -

 ؛« داحآلا يف مصاع يبأ نباو « (447) ديمح نب دبعو 2 451/59 « 41١/8 دمحأو

 مكاحلاو 279/9 ناّبح نباو « 54/١ كلا يف يبالوُدلاو « 505/١ دنسملا يف ينايورلاو

 . هب يحمجلا رمع نب عفان ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو « 455/4 و 0١/,«

 م14



3 
 0 اذ

١ 

 8 أ نع « مشاه نب ىلوم ديعس يبأ نع « يديّمحلا ١[ىور]و ا

 رام هام

 . ؟ اوُدّيَعَف دبعف مثيمس اذإ :لاق « لو هللا لوُسَر ْنَع

 8 20 ع

 "يريمنلا ريِهز وبأ -

 . ماَّشلا لهأ يف ُهُداَدَع ( ةّبحص ُهَل

 ْ كلامه عا

 50 عاق 8 32 5
 « يماسلا فسري نب دمحأ انثدح ؛ نالعقلا نيسحلا نب دمحم اشلح

 هم

 لاق ٠ يافا يم

 ٍنّسْحَأِب ثّدَحَتَيف - ةّباَحّصلا نم َناَكو - يِرَمُشلا ريَهُر يبأ ىلا ٌسلْحَن انك

 لثم ءاَعّدلا يف َنيمآ نإف « َنيمآب اًهوُمَتْما :لاق اّنم َّلُحَّرلا اَعَد اَذإف « ثيدحلا

 . ةفيحّصلا ىلع عباطلا

 ١- قايسلا هابأي «أطخ وهو « هاورو :لصألا يف . |

  -7ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور ٠١/١73 « ةيمأ يبأ ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ميعُن وبأو

 هب ىلعي .

 دئاوزلا عمجم يف يمثيحلا لاقو 4/ :5٠ادج فيعض وهو « ىلعي نب ةيمأ وبأ هيفو .

 - يناثملاو داحآلا ١١4/7 « ةباحصلا ةفرعمو « 519/9 عناق نيبال ةباحصلا مجعمو

 ةباغلا دسأو 2« 17717/4 باعيتسإلاو ؛/١57/5 9 « ةباصإلاو /١6/19 .

 . دواد وبأ هل ىور ( مسا هل فرعيال ( ةقث يعبات وهو -4

648 



 سا ساس

 دي هلا لوس . لسا يأ ف تح خر ىلع أ «هلْي
2 

 رمق

 :مْوقلا نم لُجَر ُهَل آ َلاَقَف «٠ ٌمَتَح نإ ّبَحْوَأ :لي هللا لوُسَر لاقف ( ُهْنم عّمسُي
 َفرصْناَف « بَحْوأ ذَعف نيمآب مك نإ ُهلإف « َنيمآب :لاق ؟ مدي ءيش يأ

 نشنأو َنيمآب ُندِلْفاَي متْعا :لاقف لُحّرلا ىّنَأَف 2 كد هللا لوُسَر لأس يذلا ٌلْحَرلا

 ١

 يبايْرفلا هب درفت 3 ٌبيِرَغ ثيدح اذه

 نب نامثع انثدح :لاق : يروباسلا سودبع نب دمحم ب دمأ انثدح

 مضَمْص ئثدح « شايع نبا انثدح « يمرضحلا ورمع نب ديعس انثدح « ديعس

 ُهَل تناكو - يرمْنْلا ريهز يبأ نع « يمرْطَحلا ديبع نب ٍحيَرْش نع « ةَعْرُر نب
 ل

 :لاق - ةّبُحص

 . " مّظْعألا هللا دْنُج نم ٌدْنُج ُهّنَف « دارا اوُلتاَُنال : هللا َلوُسَر لاق

 2 من 0 000 ِء
 ” يريمنلا ثراحلا نب ةناوعج نب ديسأ نب ريهز وبأ -648

 ١- داحآلا يف مصاع يبأ نباو « 79ص كلا يف يراخُبلاو « (994) دواد وبأ هاور «

 ىكلا ف يبالوُدلاو  » 0١ةفرعملا يف ميَعُ وبأو « 597/55 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو «

 هب يبايرفلا فسوي نب دمحم ىلا مهدانسإب .

 5917/7 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف عناق نباو « داحألا يف مصاع يبأ نبا هاور -؟

 يف ميَعُن وبأو 2 7788/9 ةمظعلا باتك يف خيشلا وبأو 2 477/1 نييماشلا دنسم فو ؛

 . هب شايع نب ليعامسإ ىلا مهدانسإب « ةفرعملا

 ةباصإلاو « 174/4 ةباغلا دسأو « ١78/4 باعيتسالاو « 5895/8 ةباحصلا ةفرعم -*
 هه ١ .

 مما



 . ةرصبلا باّرْغأ يف ُهُداَدع « صوُمْعَد نب َةَّرق َعَم يبلا ىلع َدَفَو

 « قارَولا قاحسإ نب دمحأ انثدح « يوَعَبلا قاحسإ نب هللا دبع انربخأ

 رورو
 رو ع رو ل 535 5

 :صومعد نب ةرق اندح ( ةعيبر

 ديسأ نب ريهز وباو  مصاع نب سيقو 2 ةرق :ُوو يبلا ىلع اودفو مهنأ و مو ِع ساه اى هد 00 ا ول هوت

 ؟ انيلإ ْدَهْمَناَم « هللا َلوُسَراَي :اولاَقَف « ورْمَع نب ٌديزيو « ثراحلا نب ةّناَوْعَح نب م هس رق ع
 « َتّيبلا اوجُحَتو « ةاكّرلا اونو « ةالّصلا اوُميقُت نأ مكيلإ دّهعَأ :لاق سا هم 2 2 2000 0 .٠ 0 همم ع 0

 وأ نا 2018 ل ةكوسا د6 5 0 م رواق ع هم هس هه 1

 . ' رهش فلأ نم ريخ ةليل هيف نإف « ناضمر اوموصتو

 ٠ يوكل ةَْنَروبأ «
 ةرّحّشلا باَحّصَأ ْنم ناكو .

 . حمج ينب ىلوم سيق وبأ :هنع ىور
 . سنوي نب ديعس وبأ يل ُهَلاَ ( ّرصم لهأ ين ُهُداَدع

 ٍناَعَّصلا قاحسإ نب دّمحُم انثدح « ليعامسإ نب دّمحُم نب ليعامسإ انربخأ

 ٠ ةريغملا نب هللا ديبع ينئدح « ةَعيِهَّل نبا انثدح « حلاص نب نامثع انئدح «

 ١- امهريغو دواد يبأو يراخبلا مامإلا خيش « يمرادلا وه .

 هخيش ركذ اذكو « هلاح نع تكسو « 475/7 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذ -؟

 ليدعتلاو حرجلا « هيلع تكسو « يريمنلا ةعيبر نب ذئاع ١17/10 .

 *- هب صفح نب سيق ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور .

 فّنصملل هازعو « ةباصإلا يف رجح نبا هركذو .

  -5ةباغلا دسأو « 7400/8 ةباحصلا ةفرعم ١77/4 ةباصإلاو ع ١4/97 .

 مالا



 نم ناكو - ّيوُأَبلا َةَعْمُر ابأ ْتْعمَس :لاق « ٍحّمُْج نب ىلوم سيق يبأ نع

 أ 001 550 7 0 م سام

 َماقف « ١طاطسفلا دجّسُم ىلإ امَوَي ىئأو - ُهِلي يبلا ْعْياَب نمم ةرجشلا باحصأ

 دبع نع ُهَعَلَب دقو « ناورم نب زيزعلا دبع ُهوُسْكَي نأ لْبق كلذو , 'ةّبْحّرلا يف

 :لاقف « ديدُمّنلا ضْعَب ورمع نب هللا
 ْنم لُحَر لّتق :لوقي يي هللا لوُسَر تعمّس يّنإف « ساّنلا ىلع اوُدَدَشنال 0 هاري نس الا يل عل 7 6 05

 2 ه 0 - 7 00 #ةره رار 5 2 38 20 0002

 ةعنمت ْتلَتق ينِإ :لاقف « بهار ىلإ ىّأ مث ( اًسفن نيعستو ةعست ليئارسإ ينب

 . " هلوطب ثيدحلا َركَذَف ؟ ةبؤك نم يل هش اسفن َنيعنستو

 . هْجَولا اذه نم الإ ُفَرْعيأل ( ٌبيِرَغ ثيدَح اذه

 4 ءارْغّرلا وبأ -5

 2 و” ِ

 ١- نادلبلا مجعم :رظني « رصم يف صاعلا نب ورمع دجسم, فورعملا دجسملا وه 558/4 .

 - طيسولا مجعملا « ةعساولا ضرالا :ةبحرلا ١/7814 .

 :هقيرط نمو . هب ةعيطل نب هللا دبع قيرط نم ؛8 65 ريبكلا مجعلا يف ناربطلا هاور -؟

 ةفرعملا يف ميَعُت وبأ .

 نكسلا نباو يوغبلا ىلا ةباصإلا يف رجح نبا هازعو .
 مجاز يراخُبل هاور « يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم امهريغو نيحيحصلا يف ثيدحلا لصأو :

 .الا؟و 256/9 دمحأو 2 (5571) ةجام نباو « (1951) ملسمو

  -4ةباحصلا ةفرعم 5901/0 «٠ باعيتسإلاو ١551/4 © ةباغلا دسأو ١77/4 « ةباصإلاو

 . هل

 مال



 . َرْصَم لْهأ يف ُهُداَدَع ل علاش

 نأ « ينابثقلا ساّبع نب ُشاَّيع نب هللا دبع ينثّدح :بُهَو نب هللا دبع لاق
 يبأ نع « يلُبُحلا نمحرلا دبع يبأ نع « هْنَدَح يرفاعملا ةداَتُح نب هللا دبع

 :َلاَق « ءاَرْغرلا

 ةَّسْعَن لي هللا لوُسَر ْتيِشَفَف « ُهَل رفَس يف هلي هللا لوُسَر ّعَم تَحّرح
 :لاق ( علك هللا لوُسَر ُماَنّيل يتلحار تففك مث :لاق , داو رّهظ ىلع نحو 8 1 7 4 م 004 1 نمو 2 17 7 2 هَ ه م

 مث  هْنم يتُمَأ ىلع ُفرْخَأ لاَّحّدلا حيسملا ُرْيغ :لوقتي ل هللا لوُسَر تْغمَسف ل 7-0 0.11 :.لم ساس 38 0 هع ب 8 5 هاس ع 2
2 

 هيف اًنيوعماَو يداّولا اًنوَلَع اًمَلَق « َكلَذ َلْثم َلاَق هيف اًنيَوَتسا اّمَلَف يداّولا اَنْطَبَ
 لوُسَر ةلحار تّسَح اًملف « يتلحار تعرسأ من « كلذ لثم لاق ( هرهظ ىلع 0 4 0 1 5 ما 0 يمي يي ماكس 1 3098

 « ءاّرْغَرلا وبأ :لاقف « كي ٌيببلا ظَقْيَتْساَف « قيرطلا نَع تّصاَح اهفقوت يو هلل
 لوقت كتعمس :تلق مث « هنم توئلف هللا لوسّراي يمأو ْتنأ يبأب كيبل :تلق م « رام ل ع “2-2 رود ر/# هلع ا 7 2 يلم لس معا مت ل مسا # ع

 ىلع ْفَوْخَأ لاَحّدلا حيسمل ١ ُدْيَع :يداّولا رّهَظ ىلع تنأو كتّسْعت يف تنأو
 « ةثلاثلا اهتلقف يداولا اَنَولَع مث « ةيناثلا اهتلقف يداولا اَنطَبَه مث ( هْنم يتمأ مم ا منع را همر هج 2 كل خخ رسل يكس كا موا“

2 

 لاَقف
2 2 

2 
 :لاق ؟ هللا َلوُسَراَي َكاَذاَمو :تَلق « ءاَرْعّزلا ابأاي « مَعَ :لو هللا لوُسَر م0 1 000 ص 20 13 هام ةياسما 0 م

 ١ َيلِضملا ةمئألا

 ير

 . رصم لْهأ ُُق هدادع

 ١- هب بهو نب هللا دبع ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبا هاور .
 ا 1

 ةباغلا دسأو « 7905/8 ةباحصلا ةفرعم -؟ ١١9/5 « ةباصإلاو 75/19 .

 لاا



 دبع انثدح « يبأ انثدح « َقوُرُيَبلا مالسلا دبع نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 نع ؛ يقزاقلا بهو ربأ انثدح ء وش نب ديعس ادحأ ؛ كما دبع نب نحر

2 

 7-5 إف ع َرأ : / هك طرأ كل لا َوُسَ لاَ

 . ١ مطب

 . َنوُنيَرلا :مثْعلا :بُهَو وبأ لاق

 . هجّولا اذه نم الإ فرغيال « ُبيرغ ثيدح اذه

 ٠  - 0يراصنألا دايز وبأ "

 . ” «ٍرْعُسَو للص ىف َيرْجُملا نإ هارت هنأ يي يبلا نع

 نب دايز نع « َةَدْعَج نب ورمع نب ديعس نع « نامل نب ُصْفَح ُهاور

 4 هيبأ نع دايز ىيبأ

 ١- هب مالسلا دبع نب دمحأ ىلا اقلعم ةفرعملا يف ميَعُت وبأ هاور .

 فتصملل هبسنو « ةباصإلا يف رجح نبا هركذو .
 ناسللا « ةمطب :هتدحاو « ءارضخلا ةّبحلا رجش :مطبلا ١/3١1 .

 رهز اهل ءارضخ ةريغص ةرجش :ليقو « هب كاتسي ام وهو « اهفيطل ناصغألا نيل رجش :مّنعلاو
 ناسللا « ةرمحلا ديدش ١9/4" .

  -9ةباغلا دسأو « 79. 14/ه5 ةباحصلا ةفرعم ١١5/5 « ةباصإلاو ١64/1 .

 #»- 4ا/ :ةيآلا «رمقلا ةروس .

  -4يدسألا ناميلس نب صفح يباحصلا اذه يف برطضا :لاقو « ةباصإلا يف رجح نبا هركذ «

 . ثيدحلا فيعض صفحو « يراصنألا ةرارز :باوصلا نأو

 ما



 شا

 ةباصإلاو « ١7/5 ةباغلا دسُأو 0 1575/4 باعيتسإلاو 2 7907/0 ةباحصلا ةفرعم ١-
8/7 . 

 . ١90/9 ةباصإلاو « 175/5 ةباغلا دسأو « 7905/8 ةباحصلا ةفرعم -1

 ريغ سنوي نبال رصم خيرات ف سيلف « ءارعزلا وبأ وه امنإو « افيحصت هنظأ :رحح نبا لاق -*
 . يزيجلا عيبرلا يبأل رصم اولخد نيذلا ةباحصلا يف عقو اذكو « ءارعزلا يبأ

 . 155/97 ةباصإلاو ء5*5 ةباغلا دسأو « 7504/8 ةباحصلا ةفرعم -4

 بركي دعم نب تلصلل ذئنيح ةمجرتلاف « دييز دلاو دارأو « هدنم نبا هركذ :رجح نبا لاقو
 رثك نكلو « تلصلا ديبيز وبأ لوقي نأ ةينكلا ةادأب هنع ربع ذإ يغبني ناكف « يدنكلا

 . اذه ٌهَدْنَم نبا لامعتسا

 ماله



 5 ل0 5 7_2 00000
 نب مصاع انثدح 4 ةراو نبا انتدح « ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ انربحخأ

 ع 7 3م 0 5

 ( هيبأ نع « ؟ديكز نب تلّصلا نع « ” ّئشّرحلا ثيغم نب دّمحُم نع « "ديزي

 : هد نع

 . ثيدحلا َركَذَف « صرخلا ىلع ُهَلَمْعَتسا و بلا نأ

 ١- ءالبنلا مالعأ ريس :رظني « ثّدحملا مامإلا « يزارلا نامثع نب ملسم نب دّمحُم وه 78/11 .

 . 307/5 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذ ( مهالوم يرمعلا وه -؟

 ( روكذملا هثيدح ركذ مث « لوهحجم ثيغم نب دَّمحُم :85/0 نازيملا ناسل يف رجح نبا لاق -#

 ظ . هدنم نبال ةفرعملاو تايفقثلا يف هانيورو :لاقو

 . 577/7 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذ « ةقث يعبات -4

 مالك



 نع « "مزاح نب دمحأ نع « ةٌعيِهَل نبا انثدح ( ريكي نب ىجي انثدح « جّرفلا

 نب نايفس يبأ نع « نصحم تنب سيق مأ ىلوم يدع نع « ةمؤتلا ىلوم حلاص .٠ .٠ ع 2 هَ عم هاما# 2 022000
 :لاق 2 نصحم

 :لاق مث « ّصُمقلا انْسبَل مث « رْحّنلا يف ةرمجلا كي هللا لوُسَر ْعَم اَنْيمَر

 . " ضيفت ىَّتَح مْوُيلا اذه َدْعَب اصيمق ة سبلت

 ؛ يسودّسلا نايفس وبأ -

 ١- عناق نبال ةباحصلا مجعم ١117/9 « ةباغلا دسأو ( 79.5[ ةباحصلا ةفرعمو ١19/5 «

 ةباصإلاو /9/ ١857 .

 نانس وبأ وه امنإ ءمهو وهو « نايفس وبأ :لاقو « رحأتملا هركذ :هدنم نبا ابقعتم ميَعُت وبأ لاق «

 حيحصلا هجولا ىلع ثيدحلا ىور مث « فّنصملا هجرحأ يذلا ثيدحلا هل ركذ مث .

 نازيملا ناسل يف رجح نبا لاق « يرفاعملا وه -؟ ١/١50: نبا هنع هاور يذلا ءزجلا كاذ بحاص

 ةميقتسم هئيداحا ةماع :هلوق يدع نبا نع لقن مث 2 ةعيط . ْ

 "- يملسالا دّمحُم نب ميهاربإ ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ٍميَعُن وباو « مجعملا يف عناق نبا هاور

 هب يدسالا نانس يبأ نع سيق مأ نع ةمؤتلا ىلوم حلاص نع .

  -4ةباحصلا ةفرعم 5/8. » 794٠ةباصإلاو /ا١85/1 .

 انفو



 هلا مرق هن هك هك هاو م اه ده ع بلاي

 . املسم تيسماأو « اك رشم تحبصأ :لاق

 ( هيبأ نع © كايفس نب ورمع نع « ئثملا نب دمحم ىسوم وبأ هاور

 . " همسا يف ُفلَتْخُم « هركذ مّدقَت
 مك

.- 
 ؛ يمورَخملا دسألا دبع نب ةملس وبأ -

 نب ةملس نع « *يموُرخملا نامثع نب [رمع انثدح] « رمع نب دمحم انثدح

 :هَّذَج نع ( هيبأ نع « ةّملَس يبأ نب ةّملَس نب هللا دبع

 ١- ائيش افايضي ملو « امهيباتك يف رجح نباو « ميَعُت وبأ :فّئصملا نع ةلماك ةمجرتلا لقن .

  2ع
 ىيناثملاو داحآلا -؟ ١/ » 777دسأو 2غ 15377/4 باعيتسإلاو 2« 550/0 ةباحصلا ةفرعمو

 ١1/9/19 . ١ ةباصإلاو « ١54/5 ةباغلا

 . هتينك همسا :ليقو « ةريغملا همسا :راكب نب ريبزلا لاق -»

 دسأو « ١545/4 باعيتسإلاو 2 79.6/ه ةباحصلا ةفرعمو 2« 75/١ يناثملاو داحآلا -4

 . /9//١81 ةباصإلاو « ١55/5 ةباغلا

 ليدعتلاو حرخلا يف متاح يبأ نبا هركذ نامثع نب رمعو « لصألا نم طقس نيتفوقعملا نيبام -ه

 . هلاح نع تكسو «2 5

8_ 
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 ش " يراغغألا ريخلا دعس وبأ -05
 *0-و
 . ديعس وبا :لاقيو

 ينابعشلا سارفو « يدنكلا رجح نب سيق :هنع ىور ” .اشكشلا ” ملف ع( ”ءدنكلا يك 3 هن

 « يزاّرلا متاح وبأ انثدح « يروُباسُيّنلا ةيواعم نب دمحم نب يلع انربخأ
 رو

 يدتكلا ٍرْجَح نب سيق نأ « رماع نب هللا دبع يْنَدَح ( ٍمالّس ابأ عمّن هنأ ©

 :لَح يراقلألا ربا دعس ابأ نأ , كسلا دب ديول تت
 عع

 م

 /* احا

 ل رخل عك ءادأ نيل فلا 1غ نقم ( باّسح ريع
 م م

 رمع نب دّمحُم نع « 608/7 ثحابلا ةيغب يف امك « هدنسم يف ةماسأ بأ نب ثراحلا هاور ١-

 . هب يدقاولا

 دسأو « ١510/5/4 باعيتسإلاو « 5917/0 ةباحصلا ةفرعمو « 5١5/4 يياثملاو داحآلا -

 . ١/1/9 ةباصإلاو « 1١3ا//5 ةباغلا

 هنع ىور « ريخلا ديعس يبأ نع ىور :لاقو « 91/70 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذ -#

 . بئاسلا يبأ نب ناميلس نب ديلولا

 مى



2 
 ساس هاا ف

 ( معن : :لاق ؟ هللا َلوُسَر َتْعمَس َتنأ :تلقف « دْعَس يبأ بيلعب ْتَدَحَأف

2 

 ٌبعوتسُم هللا ءاَش نإ كلذ نإ :هلبع هللا لوُسَر لاق :لاق « يبلق ُهاَعَوو ينذأب

 : انباَرعُأ نم ءيشب لَجَو رع هللا ينفوُيو « يتّمُأ رحاَهُم ١ سوم ه

 دبع نب دمحم نب ديزي انثدح « فسوي نب بوقعي نب دمحم انربخأ

 نب ديلولا انثدح ملسم نب ديلولا انثدح « ذئاع نب دّمحُم انثدح « دمصلا
 3 و 2 7 7 7 ملا ودع 7

 « ريخلا دْعَس ابأ تعمس :لوقي يناَبْعَشلا ساَرف ْعمَّس ُهَّنأ « بئاسلا يبأ نب ناميلس

 :لوقي « ديعس وبأ :ةَّرم لاقو

 هب تلغو « ُراَّثلا تنس امه اوُأَضَوَ :لوُقي ا هللا َلوُسَر تمس

 . ' لحارملا

 يف اولاقف « ملسم نب ديلولا نع « هريغو ءاّرفلا ىسوم نب ميهاربإ ُهاور

 . اوكشي ملو ( دعس يبأ نع :مهئيدَح

 وبأ :هقيرط نم هاورو « هب ةبوت يبأ ىلا هدانسإب « ١4/5" ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور ١-

 . ةفرغملا يف ميَعُن

 دبع ىلا امهدانسإب « 586/1 ةنسلا يفو « داحآلا يف مصاع يبأ نباو « 507/17 دعس نبا هاورو

 . هب رماع نب هللا

 . تاقث هلاجرو 409/٠١: دئاوزلا عمجم يف يمثيحلا لاقو

 دنسم فو 2707/57 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو ؛«١0 كلا يف يبالوُدلا هاور 2

 . هب ملسم نب ديلولا ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو 2« 5748/7 نييماشلا

 . لوهجم وهو « ينابعشلا سارف هيفو 5143/١: دئاوزلا عمجم يف يمشيملا لاقو

 م/م



 ةورف يبأ ناس نب ديزي نع « خورف نب هللا دبع انثدح « ميرم يبأ نب ديعس ١ د61 أ نات 3 : 5 8

 دمحم انئلح « ىسوم نب نارمع انثدح , ورمع يبأ نب دّمحُم انثدحو

 امعم نع « يواَهُّرلا ةَّورْف وبأ انثدح ©« ىسوم نب اًنضفلا انثدح ( كيمحح نب

 َماَص ْنَمف ٠ لْيللا َماَّيص َّيَلَع بكي مل هللا نإ :لاق هو هللا لوُسَر نأ

 ريا عه 010

 . " هل رجأ الو نعتيلف

 ل 8 ا ري .ممو سال يع همس ىلا سا هع 2 5
 ذه نم الإ هنع فرعي ال ١ يسن نب ةدابع ثيدح نم بيرع ثيدح اذه

 . هجولا
08 

 ' " يقّرّزلا دعس وبأ -

 هدج نع ميرم يبأ نب ديعس نب دّمحُم نب هللا دبع نع ٠١1/١ ٠ كلا يف يبالوُدلا هاور ١-

 ش . هب ميرم يبأ نب ديعس

 . ةحام نباو يذمرتلا هل ىور « ثيدحلا فيعض يواهرلا نانس نب ديزي ةورف وبأو
 قيرط نم « 717760/1 لماكلا يف يدع نباو « 378/١ ريبكلا للعلا يف يذمرتلا هاور -؟

 . هب يزارلا ديمح نب دّمحُم

 . هب يواهرلا ةورف يبأ ىلا هدانسإب « ٠١7/١ كلا يف يبالوُدلا هاورو

 يبأ نم عم يسن نب ةدابع ىرأ امو « السرم ثيدحلا اذه ىرأ :هلوق يراخُبلا نع يذمرتلا لقنو

 . ريخلا دعس

 دسأو 2١1559/4 باعيتسإلاو « 740/8 ةباحصلا ةفرعمو ؛ 7١4/4 يناثملاو داحآلا -#
 . ١0/9/97 ةباصإلاو « ١74/5 ةباغلا

 ممل



 مت 7
 .٠ ةبحص هل

 يام ممل 7
 ىقرّرلا ةَّرُم نب هللا دبعو « « سّبْلَح نب ةرَسْيَم ني سُئوُي :ةنع ثَّدَح

 ديْرَم نب ديلولا نب ساّرعلا انثدح :الاق , بوقعي نب دمحمو ةمئيخ انربخأ

 . روباش نب بيعش نب دمحم نع « يبأ نيثدح

 نب سئوي نع « زيزعلا دبع نب ديعس نع « بيَعُش نب دمحم هبأ نثّدحور
 :لاق « سبلح ني ةرَسْيَم

 هام اس

 « اَياَحّنصلا يرش ىلإ - ةَيحُص ُهَل تناكو - يقّرزلا دْعَس يبأ عم ُتْرَح

 يذلا ُْشْبَكلا هناك :لاقف « شاّبكلا عِفْرَأَب َسْيَ "سرا مُعْذَأ شبك ىلإ َراَشَأَف

 ” ةيرتساَف ينم هللا ُلوُسَر هب ىَّحض

 * زيزعلا دبع نب ديعس نع « ملسم ُنِب ٌديلولا اور

 أ دواد وبأ انثدح «*[ميهاربا] نب قاحسإ انثدح «رمع نب دّمحُم انربخأ '

 ح

 ١- روباش نب دَّمحُم نع هيبأ نع ثيدحلا يوري وهف « ديزم نب ديلولا نب ساّبعلا وه لئاقلا «

 لصتم يف ديزملاب ثيدحلا مولع يف ىمسيام اذهو « روباش نب دّمحُم نع اضيا هيوريو

 ديناسألا .

 . ةباغلا دسأ يف ريثألا نبا هلاق « سأرلا دوسألا :مغدألا -

 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نباو « )7١79( ٌةجام نبا هاور -#

 . هب روباش نب بيعش نب دمحم ىلا مهدانسإب « 5

 . هب ديزم نب ساّبعلا نع ةمثيحخخ نع « 77/8ص ىلا باتك يف فّنصملا هاورو

 . هب ملسم نب ديلولا ىلا هدانسإب « 3٠/77 ريبكلا مجعملا يف ياربطلا هاور -

 « ثّدحملا مامإلا « ناذاش وه ميهاربإ نب قاحسإو « أطخ وهو « ضيفلا :لصألا يف ءاج -ه

 ءالبنلا مالعأ ريس :رظني « 7077 ةنس قوت « هريغو يسلايطلا دواد يبأ نع يوري نمم وهو

. 

 يف يواحطلا :هقيرط نم هاورو ٠ هب ةبعش نع « 517/7 هدنسم يف يسلايطلا دواد وبأ هاور -<

 . ةباغلا دسأ يف ريثألا نب باو ع 3” 5/7 راثآلا يناعم حرش

 8مم



 نب دمحأو « رصن نب دّمحُم نب يلعو « نسحلا نب ىلع انثدح '[و

 نب دمصلا دبع انثدح « بلاغ نب دّمحُم انثدح :اولاق « بويأ نب قاحسإ

 :لاق « ؟[بويأ] يبأ نب ىسوم ضيفا يبأ نع « ةبعش انثدح :الاق « نامعُتلا

 :يراصنألا دعس ىبأ نع ْثَّدَح « ةَرُم نب هللا دبع تعمس

 ٍمحّرلا يف ُءاََاَم :َلاَقَف ٠ ”[ِلزعلا] نَع  ّيبلا َلأَس َعِجْعَأ نم ًدلُحَر نأ

 0 وق يد ه* 00 ه, مررع#

 . ”برح نب ناميلسو ( ملسمو ( ةردنغو « ٍليَمَش نب رضْلا هاور

 ١- اهيضتقي قايسلاو « لصألا نم طقس نيتفوقعملا نييام .

 ةقث يماش « بويأ نب :لاقيو « بويأ يبأ نب ىسومو ( أطح وهو « فروع :لصألا يف -؟ «

 ميَعُت يبأل ةفرعملا باتك يف اضيأ أطخلا اذه عقوو « ةجام نبا الا ننسلا باحصأ هل ىور (

 ميعُت وبأو فّنصملا هنم لقن يذلا لصالا يف عقو « ميدق أطخلا نأ ىلع لدي امم .

 "- يملا :لصألا يفو « ثيدحلا جيرخت رداصم نم نيتفوقعملا نيبام .

  -4ىُكلا يف يبالوُدلاو « 40.0/9 دمأ :ةبعش نع هثيدح ىورو « رفعحج نب دّمحُم وه

 لل

 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا :هثيدح ىور -ه  © 3١7/5١ةفرعملا يف ميعُن وبأو .

 يئاسنلا هاورو ٠١8/5 « ةنسلا يف مصاع يبأ نباو ١/١57 « ةبعش ىلا ىرخأ قرط نم .

 هنيللا



 ؟يراصنألا ةلاَضف يبأ نب دعس وبأ 1

 . ءاتيم نب دايز :هنع ىور

 نيعم نب ىجي انثدح « ةمثيح يبأ نب دمحأ انثدح « بيلك نب مئيملا انربخأ
 « يبأ يثدح « رفعح نب ديمحلا دبع انثدح « ناَسْرْبْلا ركب نب دّمحُم انثدح «

 ةباَحّصلا نم ناكو - يراصنألا ةلاّضف يِبأ نب دعس يبأ نع « ءانيم نب دايز نع

 :لاق -

 م دَحَأ هل هلَمَع قف 7 ناك 9 :داّنُم ىَداَت « هيف بئرا مُوُيِل

 ه م 2

 . " كرشلا ِنَع ءاَكّرشلا ىَنعَأ لَجَو ّرَع هللا نإ « هدّنع نم

 . ؟ ركب نب دمحم نع « لبنح نب دمحأ هاور

 باوصلا ىلع هاور دقف « يعبطم اطخ وهو « دعس وبأ :عوبطملا هدنسم يف عقو هنأ الا ١-

 . دواد يبأ نع امهتياور يف ريثالا نباو يواحطلا

 ةباصإلاو 2 9/5+١ ةباغلا دسأو « ١57/4 باعيتسإلاو « 7108/8 ةباحصلا ةفرعم -؟

 . اا

 . هب نيعم نب ىجحي ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميعُن وبأ هاور -*
 2 7007/97 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو )47١(« ةجام نباو « )١55”( يذمرتلا هاورو

 . هب يناسربلا ركب نب دّمحُم ىلا مهدانسإب

 .؟١ه/4و 2( 455/9 دجحأ دنسم -4
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 ١ دعس وبأ -4

 . ةَبوَت ْمَدَنلا :لاق ُهّنأ لَو يبنلا نَع

 86 أ نبا نع « "دلاخ يبأ نبا نع « كيّدف يبأ نب ليعامسإ نب دَّمحُم هاور

 . " هيبأ نع ( دعس

 ٠ ؟ يراصنألا بْهَو يبأ نب دعس وبأ -6

 ع 2 وادق د 5 07 1
 نع . دعس يبأ نب ةماسأ يبأ نع ١ نمح رلا دبع نب نيسحلا :هثيدح ىور

 عرب مست ِ
 . لوألا هارأ « هيبأ

 . يراصنألا بهو نب دعس وبأ :ليقو

 ةباصإلاو . ١07/4 ةباغلا دسأو « ١559/4 باعيتسإلاو « 54.9/0 ةباحصلا ةفرعم ١-

 . ا

 . 557/5 ناسللا يف رجح نبا لاق امك « لوهجم وهو « دلاخ يبأ نب ىيي وه -؟

 نبا ىلا هدانسإب « 9/٠١" ةيلحلا يف ميعُت وبأو 2 705/51 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -"

 . هب دلاخ يأ نب ىيي نع كيدف يبا

 . مهفرعأ مل نم هيف 199/٠١: دئاوزلا عمجم يف يمشيحلا لاقو

 ءدوعسم نب هللا دبع :مهنم « ةباحصلا نم ةفئاط هاور دقف «رحخآ هجو نم تباث ثيدحلاو

 دئاوف جيرختو بيترتب ماسبلا ضورلا :يف مئيداحأ جيرخت رظني « مهريغو ةريره وبأو « سنأو
 94/8-١١5. مامت

 ٌُء
 . ١7/9 ةباصإلاو « 4١/5 ١ ةباغلا دسأو 2« ١578/4 باعيتسالا -4



 « 'يرْضَنلا هللا دبع نب ركب نع ( يدقاولا رمع نب دّمحُم :هئيدح ىور

 :هيبأ نع « بْطَو نب دعس يبأ نب ةماسأ نع « ؟نمحرلا دبع نب نيّسُحلا نع

 , لفُسألا ىلع ىلغألا سْبَحب « ”زوُرْهَم ليس ف ىَضَق كي هللا لوُسَر نأ

 . *يراصنألا ديعس وبأ -5

 3 2 ع ا رتش م6 7 كلم ع 34

 . نكسلا نب ديزي تنب ءامسأ هَتَحَت تناكو ع ةبحص هل

 :هتبسن ف ءاج نكل « هلاح نع تكسو « 7848/7 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذ ١-

 . 395/١ الوكام نبال لامكإلا :رظناو « يعبطم أطخ وهو « يرضنلا نم الدب يرصبلا

 دعس يبأ نب ةماسأ نع يوري :لاقو « 7945/١ لامكإلا يف الوكام نبا هركذ « يرضنلا وه -؟

 . بهو نب
 هللا لوسر ىضقف « نيتاسبلا لهأ هيف مصتخا دق ناكو « ةظيرق يبل داول مسا :زوزهم ليس -#

 ش . كلذب د
 . هب يدقاولا ىلا هدانسإب 2 778/١ فلتحملاو فلتؤملا يف ئيطقرادلا هاور -4

 . فلتؤملا يف بيطخلا نع القن 2« ١١ص ماهوألا رمتسم بيذمت يف الوكام نبا هركذو
 يندم ثيدح زوزهم ليس 4١١/11: ديهمتلا يف ربلا دبع نبا لاق « رحخآ هجو نم تباث ثيدحلاو

 .خلا . . .هب لومعم 6 فورعم « مهدنع لمعتسم « ةنيدملا لهأ دنع روهشم

 ١41/5 ةباغلا دسأو « ةباحصلا ةفرعمو 2 7147/5و 2 5914/١ يناثملاو داحآلا -ه

 . ١/5/9 ةباصإلاو «

 . ىلعملا نب ديعس وبأ يدنع وهو -- ُهَدْنُم نبا هب ديري - نيرخأتملا ضعب هركذ :ميعُن وبأ لاقو

 ممالك



 نب ماشه انثدح « دمصلا دبع نب ديزي انثدح « بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 ١: [رانيد]

 :ديعس وبأ لاقف « ٌميِرَص وهو راّدلا موي َناَوُرَب رم يراصنألا ديعس ابأ نإ

 دبع هيلع اهَدَقَحَف :لاق « كيلع ترحأل "[تنأ ُهّنأ] ءاقرزلا نبااي ملعأ ول ع

 ةّيصو اَنيف ظفحإ :لاقف . إي أ كلمسلا دبع فلما امل ٠ 2 كلملا

 منسم ه ا ر/ ه 4
 .٠ هكرتف ؛ مهني نع ارواح ؛ مونرسحم نو اوال :لاق

 ؟ ديعس وبأ ١-

 . ماّشلا لهأ يف هُداَدع , هل يبلا ىتأ

 رشب انثدح « دمحأ نب ىسيع انثدح « بيلك نب مثيلا ديعس وبأ انربخأ

 ٍلجَر َنَع , ُهَنَدَح نَّمَع « دَجْمُي نب ثراحلا نع « رباج نبا انثدح ءاركب نب
 :لاق « ديعس يبأب نكُي

 ١- ه857/؟4 لامكلا بيذمت :رظناو « هتبثأ ام باوصلاو ءاطخ وهو « دايز :لصألا يف .

 ثيدحلا جيرخت رداصم نم هتكردتسا دقو « لصألا ف ةحضاو تسيل نيتفوقعملا نيبام -؟ .

 *- نييماشلا دنسم فو ل ريبكلا مجعملا يف ناريطلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور

  »© 7هب يناسغلا رهسم نب ىلعألا دبع رهسم يبأ ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو .

  -4ةباحصلا ةفرعم 9/ » 591١ةباغلا دسُأو 2111/4 باعيتسإلاو ١4/5 « ةباصإلاو

 . الا

4 



 َركذف « كي ّيبلا ْتْيْئَأَف « دْهَج يبو ةنيدملا ىلإ !ةّيلاَعلا نم ُتْسدق

2 

 . دوعسم نب ةبتع نب هّللا دبع :هنع ىور

 . ةنيدملا لهأ يف هدادع

 ١- عيقبلا نم برقلاب عقي « ةنيدملاب روهشم عضوم :ةيلاعلا .

 . هب رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع نع رامع نب ماشه نع « 74ص كلا يف يراخُبلا هاور -؟

 . تاقث هلاجرو :لاقو « مكاحلا دمحأ يبأ ىلا هازعو « ةباصإلا يف رجح نبا هركذو

 . ١99/17 ةباصإلاو « ١41/5 ةباغلا دسأو « 7911/0 ةباحصلا ةفرعم -»

 هنأ تبث نكل ؛ هتبحص ىلع لديام ركذي ملو « ةباحصلا يف ْهَدْنم نبا هركذ :رجح نبا لاقو

 . قيدصلا ركب ابأ كردأ

 هيوهار نب قاحسإ :هاور ديعس يبأ نع يدّبَعلا ةعطق نب كلام نب رذنملا ةرضن يبأ ثيدح -4

 مكاحلاو « 708/١9 ناّبح نباو 2177/4 ةميزخ نباو +« 47/7 رازبلاو « ”"/؟

 . ١41/5 ننسلا يف يقهيبلاو ء 5”

 ةباصإلاو 2154/5 ةباغلا دسأو « ١585/4 باعيتسإلاو « 7917/0 ةباحصلا ةفرعم -ه

. 

 . ليق اميف نانس نب لقعم :همسا نانس وبأو
 ا

884 



 :الاق 2« سنوي نب دمحم نب دمحمو « ةرامع نب ةزمح نب دمحم انربخأ

 دبع يأ نب , ماشه انثدح : ّيسلايطلا دواد وبأ انثدح « بيبح نب سنوي انثدح

 :لاق « ةبتع نب هللا دبع نع « ورمع نب سالخ نع ( ةداتق نع « هللا
 * مر يمل م1 . رود ١ -ر
 مو ( اهب لحدي ملو , اهجوز يفوت ةأرما يف دوعسم نب هللا دبع ىتأ

 نا ننام ىلا همام 7 ' مد لا ل مم هي م
 نإ مهللا :لاقف « رهش دعب اهيف ىتأف « ائيش اهيف لوقي نأ ىبأف « امل ضرفي

 اهّلو « اهئاّسن ىَدْحِإ ةقدّص اهل ٠ ينم أطتخ ناك نإو ٠ َكْنِمَف اَباوَص ناك

 لَ هللا لوُسَر ىَضَق :لاقف « عَحشأ نم م لُخَر َماََ  ةّدعلا اهيلَعو ؛ ثاّريملا

 وبأ َدهَّشَف « اذه ىلع َكْيَدهاَت حله :لاقف « قشاو تنب َعَوْرِب يف َكلذب اَيف

 . ؟ عحشأ نم ![نَالُخَر] « ُحاراو ناس
 . ةداَتَق نع « هريغو ةبوٌُرع يبأ نب ٌديعس ةاور

 " يدسألا ٍبُهَو نب نانس وبأ -

 ١- واولا فذح باوصلاو « أطخ وهو « نالجرو. :لصألا يف .

 . هب يئاوتسدلا ماشه نع « 1 يسلايطلا دواد وبأ هاور -؟

 « عطقنم هدانساو « هب ةداتق ىلا هدانسإب 2« 58و « 44و « ١4و 178/١ ٠ دمحأ هاورو

 . ورمع نب سالخ نم عمسي مل ةداتق

 « )5١١8( دواد وبأ هاور « هب دوعسم نبا نع ةمقلع نب ميهاربإ قيرط نم تباث ثيدح وهو

 . ١5١/5 يئاسنلاو « )١١4( يذمرتلاو

 ةباصإلاو « /١817 ةباغلا دسأو « 1584/5 باعيتسإلاو « 791/0 ةباحصلا ةفرعم -*
1/7 . 

 نب بهو :ليقو « هللا دبع نب بهو :ليقو ءابهو نب هللا دبع :ليقف ( همسا يف فلتخا
 . هيف ليقام حصأ وهو :ريثألا نبا لاق « يدسألا نصحم نب ةساكُع وخأ وهف ٠ « نصح
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 . ةرّحّشلا تح كي هللا لوُسَر عيب نم لَو
 . شيّبح نب رز :هنع ىور

 نب دمحأ ديزوبأ انثدح « يوَعَبلا ميهاربإ نب قاحسإ نب هللا دبع انربخا

 وبأ انثدح « ةيواُعُم يبأ نب ميهاربإ انثدح « ٍقوُكلا يلَجَبلا فيِرَط نب دّمحُم

 :لاق « يدسألا ُشيّبُح نب رز نع « دوُجُنلا يأ نب مصاع نع « شاّع نب ركب

 . يدسألا َناّنس وبأ ةّرَجّتشلا تحيا َْم لَو

 . ةئيدملا لهأ يف هُداَدع

 . هدج نع « هيبأ نع « " ةّرْبَس يبأ نب ةَربَس نب ىسيع :هثيدح ىور

6 07 3- 8 5 

 دبع دلو نم ع هللا دبع نب ىيي اسدح « "يليفنلا رفعج وبأ انثدح «( ديزي

 1 5 "ع ةموع 8 2 5

 :لاق هذج نع ( هيبأ نع ( ةربس نب ىسيع يتدح « سيئأ نب هللا

 ١- ةباحصلا ةفرعم 4/0  » 791١ةباصإلاو 214/5 ةباغلا دسأو 119/97 .
 شيرق ىلوم نايح :همسا ةربس وبأو ٠ ةباصإلا يف رجح نبا لاق 17/7 ١: يق ولعب هثيدح انل عقو

 ش . ثيدحلا ركذ مث « ىّكلا يف هركذ لب ع همسي مل نكل « هدنم نبال ةفرعملا

 هركذ ادحأ رأ ملو « ةمجرت هل دجأ مل -؟ .

 "- دواد يبأ مامإلا خيش « يليفنلا يلع نب دّمحُم نب هللا دبع وه .

  -4راصنألا لئاضف باتك يف ادحاو اثيدح دواد وبأ هل ىور « ةقث وهو « ىدملا ايركز وبأ وه .

 م:



 :لاقف « هْيَلَع ىتنأو هللا َدمَحف َريثملا اَم امي لو هللا َلوُسَر َدَعَص
2 

 نمؤي مو « هْيَلَع هللا مسا ٍرْكَذَي ْمَل نمل ءوطؤالو « ءوُضُوب الإ ةالّصأل

 ١ مح

 ٍخ 5

 ل هر.

 ١ راّصلألا َّننَح ُفِرَْيال ْنَم يب ْنِمْؤُي لو « يب ْنمْوُي مَ

 وس هم

 " ةربَس وبأ - 5

 " ةَعّرق :هنع ىور

 يئدح :يعازوألا لاق :لاق « "رفّسلا نب فسوي انثدح ٠ *يطوحلا باهولا

 ١- هب هللا دبع نب ىجي ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور .
١ 8 4 

 نئكلا يف يبالودلا هاورو ١/٠١5 ريبكلا مجعملا فو 2« 75/7 طسولا مجعملا يف يناربطلاو ؛

  © 5ينارحلا يليفنلا يلع نب دّمحُم نب هللا دبع رفعج يبأ ىلا امهدانسإب «

 . هريغو دواد يبأ مامإلا

 . ١54/10 ةباصإلاو « ١8/5 ةباغلا دسأو « 79١4/8 ةباحصلا ةفرعم -19 1
 . ةتسلا هل ىور ( ةقث يعبات « يرصبلا ىحي نب ةعزق وه -9

 دقو « ةمثيخ يبأ نب دمحأ وهو « هتبثأ ام باوصلاو ( أطح وهو « ةمثيخ وبأ :لصألا يف -4

 . ارارم مدقت

 . هريغو دواد يبا خيش « يماشلا ةدحن نب باهولا دبع وه -ه

 ليدعتلاو حرخلا :رظني « ثيدحلا كورتم وهو « يعازوألا بتاك يماشلا ضيفلا وبأ وه -5

5/8 . 
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 هك - كي 562 7 2 ةهكض

 ئثدح :هل تلقف « لك هللا لوُسَر ُبحاّص َةَرْبَس وبأ انْيَلَع ٌمدق :لاق « ةَعّرق

 :لاقف « لي هللا لوُسَر ْنِم ُهَْغمَس ثيدَحب هللا كَّمحَر

 م

 هللا اوقّناَف هللا ةّمذ يف وُهَف ّحْبصلا ىَلَص ْنَم :لوقي 4 هللا َلوُسَر ُحْعمَس عمم

 ١ نتف نم ءيشب مكي ا
 م

 ' 3و دبع نب سيق يبأ نب ىّرُعلا دبع نب مهر يبأ نب ةّرْبَس وبأ 175

 يبأ وحخأ وهو « علي هللا لوُسَر عم ردي َدِهَش « بلاغ نب يؤل ينب نم
 كل مم 121 37 2
 . بلطملا دبع ُتنب هرب مهمأو « همأل دسألا دبع نب ةّملَس

 « يفقثلا قاحسإ نب دّمحُم انثدح « كلذب قاحسإ نب ميهاربإ انربخأ

 . اذه ”يشحجلا دمحأ نب ناميلس انثدح

 نب نيسحلا انثدح « مهلا نب نسحلا انثدح « هللا دبع نب دّمحُم انربخأ

 . تم ع 03 3
 :*”رمع نب دمحم انثدح 62 جرفلا

 ١- فّنِصملا نع القن « ميَعُت وبأ هركذ .
 :لاقو « ةريره يبأ ثيدح نم «(؟514١) يذمرتلا هاور دقف « رخآ هجو نم تباث ثيدحلاو

 ةجام نبا هجرخأ « بدنج نب ةرمس هاور امك « هجولا اذه نم بيرغ نسح )5945( «

 دمحأو  21٠١/٠ةنازع وبأو « 44/5 ينايورلاو ١/ ©» 755ياريطلاو ءماب/ه ناّبح نباو

 ريبكلا مجعملا يف 7714/19 .

 ةباضإلاو « 154/4 ةباغلا دسأو 2« 1475/4 باعيتسإلاو « 7915/0 ةباحصلا ةفرعم -؟

 ا .

 »»- هفرعأ ملو « لصألا يف ةملكلا تمسر اذك .

  -4ليدعتلاو حرجلا :رظنا « ثيدحلا كورتم وهو « يدادْعَبلا طايخلا يلع وبأ وه 57/9 .

 . يدقاولا وه -

 هك



 مس مص سل هام هَ
 هع

 هر ع

 سا هم

2 2 

 . هركذ َمَدَقَ  ةقوكلا لهأ يف هُداَدع 2 ”نمح لا دبع نب ةمئّيخ ُدَح

 ؛ ىملس وبأ -6

 هلا

 . هيعارو لَو هللا لوُسَر ُبحاص

 . دمصلا دبع نب دابعو : دوسألا مالّس وبأ :هنع ىؤر

 ع نوراه نب ىسوم انثدح « ءاجر يبأ نب هللا ديبع نب دمحم انربخأ
 مهم ٍِع 31 8 2 0 8
 « رمعم وبأ دمصلا دبع نب دابع انثدح ا ني لشمال ربا كح

 مدام ناكو « لَو دّمحُم باَحْصُأ نم لُحَر اذه :ليق ذإ ةقوكلاب انأ اَنيِب :ل
 و 0 - 1 ا نإ 2 لبق

 تنك « هللا دبع اي :لاقف « رعْسم ابأ ىَنْكُي لُحَر ُةاَداَنف ( هلو هللا لوُس رل

 . 407/9 دعس نبا تاقبط :رظنا ١-

 :ةباصإلاو 210/5 ةباغلا دسأو « 1517/4 باعيتسإلاو 2« 710/0 يناثملاو داحآلا -

. 

 ؛ (يعخنلا) ُهَدْنُم نبا لوق :ريثألا نبا لاق « يفعجلا ةملس نب هللا دبع نب كلام نب ديري وهو

 يعخنلا ناف ( هيلع هبتشا هلعلو :لاق مث «( ةمثيخ لح وهو 2 يفعج وه امنإَو ( هنم مهو

 . طخلا يف ناهبتشي يفعجلاو

 ةنس دعب تام « مهريغو ةتسلا هل ىور « ءاخسلاب اروهشم احلاص ناك « ةقث يعبات وهو -'9

 . نينامث

 . (770) مقرب 2 ثيرح يف هركذ مدقت -4
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 ١ ان
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 « ناّريملا يف َنهلقثأ ام « خب خب :لاق ُهنأ لي هللا لوُسَر ِنْنَدَح
 هيك صرسشمل رجح م اثسع خه هبا 0 الاه 6 * 7 ل هل

 الإ ةوقالو لوحالو « رّبكأ هللاو « هللا الإ َهلإ الو « هلل دمحلاو « هللا ناَحّبسو

 نع « 'صوحألا وبأ انثدح « ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدحو :ىسوم لاق

 :رَشْعَم يبأ نع « ةَوْرَف يبأ
 نأ َداَرأ اّمَلَف ٠ ًاسلْخَم َسَلَج كي هللا لوُسَر ٍباَحْصَأ نم ٌلُجَر ئئثدح

 . ثيدحلا َرْكَذَف « َكدْمَحِبو ّمُهَّللا َكئاَحْبُس :لاق « َموُقَي

 « ٍرْشْعَم وبأ :هنع ىور « ىَمْلَس وبأ اندنع اذه :نوراه نب ىسوم لاق

 . دمصلا دبع نب ٌدابعو

 هللا دبع انثدح « ملسم نب ديلولا انثدح « ديّشُر نب دواد انثدح :؟ لاق

 « ىملس وبأ انثدح ( ٍمالّس وبأ انثدح :الاق « رباح نباو « رْبَر نب ءالعلا نب

 :لاق « هلك ّيبلا ىأر

 ثيدحلا َرْكَذَف « ناّريملا يف َنُهَلقنأ ام « حب خب :لوقي و ينلا تعمس

 وبأو « ىرأ اميف ةورف نب ديزي وه ةورف وبأو « فوكلا ميلُس نب مالس وه صوحألا وبأ ١-

 . ظفاحلا نوراه نب ىسوم نيعي -9



00 

 نباو ٍرْبَر نبا َنيب َعَمَج اّمَل ملسم نب ٌديلولا هيف مهو امم اذهو :ىسوم لاق

 . ىملس يبأ نع « مالم يبأ نع باوّصلا ىلع ُةاور رباح َنبا نأ َكلَذو « رباح

 ىوَر « و ّيبلا نَع « َناَبْوُت ْنَع :لاقف ؛ ٍمالَس يبأ نع « ِرْبَز نبا ةاورو

 . امهريغو ديبع نب ىيحي نب ديزو « ميهاربإ هنبا :هنع

 . ىجحي نب ديز انثدح « بوقعي نب لضفلا انثدح « ءاحر يبأ نبا هانثدح

 « هللا دبع يبأ نب ماشه ةياّور كلذ ىلع ليلَدلاو « ٌمْهَو َنابْوَن ثيدحو

 لل يبلا ٌعِمَس م لُخَر يْنَدَح :لاق « ٍمالّس وبأ يندح « ريثك يلأ نب ىبي نع

 | . اذه لوقي

 يبأ نع « مالَّس نب ديز نع « ريثك يبأ نب ىي نع « ديزي نب نابأ َلاقو

 . ىملس وبأ ُهَلأ ىلع هُثاَوِر تْلَدَه « كي هللا لوُسَر ىلْوَم ثيدَح ْنَع « ِمآلَس
 مالّس نب ديز نع « ريثك يبأ نب ىيي نع ٠ ًاضيأ فلم نب ىسوم هاورو

 . ٍمالّس يبأ نع «

 يبأ نبا نع « ئثملا نب دّمحُم ىسوم وبأ انثدحف ٍماَشه ثيدح امأف

 . ماشه نع « يدع

 . مالس نب ديز نع « ريثك يبأ نب ىبي نع « فل نب ىسوم ثيدح اّمأو
 :هل تلقف « ٌملْسسُم َلُجَر ىتاَنق « ةقوُكلا قوُس يف انأ اَنيَي :لاق « هّدَج نع «

 . خب خب ثيِدَح َركَذَف « تمدح «مَعَت :لاق ؟ كي بلا تمَدَح

 انثدح « قّربلا دّمحُم نب دمحأ انثدح « هللا دبع نب دّمحُم ٌةانثدح

 . هيبأ نع « ىسوم نب فلخ

 « هدانسإب « ماس نب دْيَر نع « ٍمالَّس نب ةيواَعُم نع « ةبؤت وبأ ُةاورو

 . ةقوكلا قوم هيف رُكْذُي الو

 هد



2 
 .٠ . 2 - 3 02 0 ع ساه م

 اذه ريغ وهو ( ءاعدلا ثيدَح صّمحب ناك لُخَر نع ( مالس وبأ ةاورو

 . ماشه نع « هعبات نمو ةبعش هاور

 . ١ ىثملا ثيدح نم « سنأ نع يوُرف مالكلا ةداعإ ثيدح امأف

 " يراصنألا طيلّس وبأ -5

 هللا دبع هنبا :هنع ىور

 . " هيلع عباتي ملو « ةمالع ُةمسا :مصاع يبأ نبا لاق

 « هيبأ نع « *يملّتسلا يراصنألا طيلّس نب دَّمحُم انثدح « * ىيي نب زيزعلا دبع

 1 :لاق « هَّدَج نع

 ١- ةباحصلا ةفرعم :رظناو (؟10) مقرب ثيرح ةمجرت يف قرطلا هذه جيرخت مدقت 5918/0 .

  -19باعيتسإلاو ؛« ةباحصلا ةفرعم  2١58/8ةباصإلاو « 5 ةباغلا دسأو

. 8/7 

 *- نب كلام نب سيق نب ورمع نب ةريّسُأ :15/5 يناثملاو داحآلا يف ءاج يذلاو « لصألا يف اذك

 نبا لوق هجوام يردأ الف « همسا يف فورعملا وه اذهو « راجنلا نب منغ نب رماع نب يدع
 روكذملا ُهَدْنُم .

  -4ف يزملا هركذ «دحاو ريغ هممتاو « ثيدحلا كورتم وهو « روباسين ليزن « يندملا وه

 لامكلا بيذهق ١8/ 2 7١4هريغ نع ازييمت .

 يف لامكلا بيذهت يف هركذ ءاح « يراصنالا طيلس يبأ نب طيلس نب ناميلس نب دّمحُم وه -ه

 . ةمجرت ىلع هل فقأ ملو « ىيحي نب زيزعلا دبع ةمجرت
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 ١ثيدحلا ٌركذ من ” « ركب وبأ ُهَعَم جرح ةرجملا يف لي يبا َجَرَ امل

 . ةفيلخخ نب لحُم :هنع ىور

 2 يدهم نبا انثدح « يلع نب ورمع انتدح « يبلأ يتدح : يبأ نربخأ

 ( حّمَّسلا وبأ انثدح « يئاطلا قيلت نب , لحُم انثدح ( ديلولا نب ىيي انثدح

 :لاق

 « هُيلوَه « ينلو :لاق « َلسَمْمَي نأ َداََأ اذإف « و هللا َلوُسَر ٌمدخأ ْتْنُك

 : هرْدَص ىلع ٌَلاَبَق ٌنيَسُح وأ ٌنَسَح ىف « هب رّئّتسا ىّنح بوثلا ُرشئاف « َماَقَق

 نم لَسْهُيو ٠ « ركذلا نم ّشَرُي ( ٌعَنصُي اذَكَه :لاقو « ِهْيَلَع ُهّبَصَف ءاَمب اعف

 . ” ىتثألا

 ؛ يميمتلا دوُس وبأ -

 ١- هلوطب هب ىيي نب زيزعلا دبع ىلا هدانسإب « ةباغلا دسأ يف ريثألا نبا هاور .٠

 ةباغلا دسأو « 1584/5 باعيتسإلاو « 5470/5 ةباحصلا ةفرعم -؟ ١65/4 « ةباصإلاو

. 117 

 ةجام نبا هاور ) » )151١5هب سالفلا يلع نب ورمع نع .

 يئاسنلاو « (90757) دواد وبأ هاورو ١/ 2١75ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « (؟8) ةجام نباو

  » 11هب يدهم نب نمحرلا دبع ىلا مهدانسإب .

  -4يناثملاو داحآلا 1/ » 57١عناق نبال ةباحصلا مجعمو  » 7١١/١ةباحصلا ةفرعمو

 « ةباصإلاو 219/5 ةباغلا دسُأو 2185/5 باعيتسإلاو /4/19 19 .

 م5



 ١ د يبأ نب عيكو ُدلاَو وه :مصاَع يبأ نبا لاق

 نب ميهاربإ انربخأ « دوعسم وبأ انثدح « ىيي نب نمحرلا دبع انربخأ
 يب نم خيش ئثدح ( رمعم نع 2 كرابملا نب هللا دبع انثدح « ىسيع

 ْ :لاق « دوس يبأ نع « ٍميمَت

 لُحّرلا اهب ٌمطمْقَي يذلا َنيِمَيلا نإ :لوقي لي ّيبلا تعمّس

 محّرلا '[مق ْمَقْعَتإ ملسملا

 54 ب -
 .٠ كرابملا نب هللا دبع نع « مدا نب ىحي هاور

 * ديوس وبأ -8

2 
0 10 ١ 
0 

 ١- يناثملاو داحآلا :رظنا .

 . ثيدحلا رداصم نم بيوصتلاو « أطخ وهو 2« تضعت:لصألا يف -؟

 721/55 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « مجعملا يف عناق نباو « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور -#

 . هب كرابملا ن نب هللا دبع ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميعُت وبأو «

 . هدنم نباو يوغبلاو نايفس نب نسحلا ىلا رجح نبا هازعو
 . مسي مل لحجر هيف ١79/4: دئاوزلا عمجب يف يمئيحلا لاقو

 . هب مدآ نب ىيي نع ( ا/9/ه دمحأ هاور -

 ةباصإلاو « ١.0/5 ةباغلا دسأو « 5971/6 ةباحصلا ةفرعمو « 578/٠ يناثملاو داحآلا -ه

 . هال
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 نك
 . يَسُن نب ةداَبع :هنع ىور

 نب عيبَرلا انثدح :الاق « ناّرهم نب دمحأو 2( برقعي نب دّمحُم انربخأ

 . دعس نب ماشه نع « بهو نبا انثدح « ناميلس

 نب ٌحْوَر عاّبتّرلا وبأ انثدح « يزاّرلا ةبتع نب نسحلا نب دمحأ انربخأو
 « دعس نب ماشه نع « دْعَس نب ثيَألا انثدح ٠ ريكُب نب ىيي انثدح « جّرفلا

 ل يبلا باَحْصُأ نم ٍلُخَر ْنَع « ّيَسُن نب ةداَبُع نع « ٍرَْن يبأ نب متاح نع
 :ديوس ابأ ىّنكُي

 . ١ َنْبرحَّستملا ىلع ىّلَص و هللا َلوُسَر نأ

 ديعس نب ىيي نع « نمحرلا دبع يبأ نب ةعببر نع « نعم نب دّمحُم اور
 :هيبأ نع ( ُهْنَدَح لجَر نع «

 3 3 اع -- د ةاّنشلا نع هلي ّيبلا لأس ُهنأ

 . ؟ ثيدحلا َرْكذ

 . هيبأ نع « ديوُس يبأ نب ثراحلا وه لُحَّرلا اذه :نَعَم نب دّمحُم لاق

 ١- مقرب « ديوس ةمجرت يف ثيدحلا جيرخت مدقت )0135( .

 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -؟ ٠١5/1 « نب دّمحُم ثيدح نم « هيبأ نع ديوس ةمجرت يف

 وه اذهو . ثيدحلا ركذف « هيبأ نع ديوس نب ةبقع نع نمح رلا دبع يبأ نب ةعيبر نع نعم

 ور ديوس ر فّيصملا نأ لدي امم « ثيدحلا اذه ىور ديوس ابأ نأ دحأ ركذي مل ذا « هارأ اميف باوصلا

 ديوس يبأ ىلا ديوس نم هرظن لقتناو مهو .
 :رظنا « امهريغو ملسمو يراخببلا هاور ( نئهجلا دلاخ نب ديز ثيدح نم تباث ثيدحلا اذهو

 عماجلا دنسملا 5//051 .
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 ٠- َكَكْعَب نب لباتسلا وبأ ١

 " ةقوكلا لْهَأ يف هُداَدع

 نع , دوسألا ”[نع] « ميهاربا نع « روصنم نع « ليئارسإ انثدح « ىسوم

 :لاق « لبانسلا يبأ

 َنيِرظعو ًاَسْمَح وأ « َنيرشعو انالث تنكَمَف « ثراخلا نب ةَعييم ْتَدَلَو

 < لاق ( تَحَّئصَتو ْتَيَطَنف اهسافن نم ْتْلعَت اً م 62

 عساس ل

 مس مّ مه امانا هل

 َجاَورلا ُديِرُت اًهناك :ْمُهضْعَب

 اس" هد ه9 212 فرو # هيا
 . ؟ اًهلَجأ لَح دق ُهّنِإ :لاقف « هلك يبلا ىلإ كلذ َعفرف «٠

 دسأو :؛184/4 باعيتسإلاو ع 79١9/8 ةباحصلا ةفرعمو « 440/١ يناثملاو داحآلا ١-

 . /١9/1 ةباصإلاو « ١55/5 ةباغلا

 :لاقو « 475/9 يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا امهبقعتو « ةفرعملا يف ميَِعُن وبأ لاق اذكو -1؟

 | . ربلا دبع نبا هعبتو « تام يح ةّكمي ماقأ :لاق ةفيلخ نأل «رظن هيفو

 ديزي نبا وه دوسألاو « يعخنلا ديزي نبا وه ميهاربإو « رهاظ أطخ وهو « نب :لصألا يف -*

 . يعخنلا سيق نب

 . هب ىسوم نب هللا ديبع ىلا هدانسإب « 944/١ كلا يف يبالوُدلا هاور -4
 يراحخبلا تعمسو « كبانسلا يبأ نم اعامس دوسألل فرعنال )١١591(: عماجلا يف يذمرتلا لاقو

 . لي يبلا دعب شاع كبانسلا ابا نأ فرعأال :لوقي

 ىلع يراخبلا نكل ٠ « ملسم طرش ىلع حيحص ثيدحلا نأ 477/9 حتفلا يف رجح نبا ركذو

 . يذمرتلا هلقنام لاق اذهلف ةرم ولو ءاقللا توبث طارتشا يف هتدعاق



 2 2 7 موع 7 400

 : يروثلاو 0 ريرجو . ةئاوع وبأو « صوحاألا وبأو « نابيش هاور

 ١ 32 5 ع

 . ' هوحن سيق يلا نب ورمعو

 . " ىسوم نب ناميلس :هنع ىور

 . ماشلا لهأ يف هداَدع

 :الاق « ميهاربإ نب دمحم نب دمحاو « سئوي نب دمحم نب دمحم انربخأو

 يروثلا نايفس نع « صفح نب نيسحل ا انثدح :الاق « ؟مصاع نب ُديسأ انثدح

 ا 1 . وع
 ةرايس يبأ نع « ىسوم نب ناميلس نع « يخونتلا زيزعلا دبع نب ديعس نع ؛

 :يعّتملا
2 

 « ةمرخم نب روسملاو « ةملس مأ :اهنم « ىرخأ قرط نم اضيأ تباث ةعيبس ثيدحو :تلق

 :رظناو 2 )١440( ملسمو 2 (50770)و « )57١8( يراخُبلا حيحص :رظنا « امهريغو
 . 9/١17و 2 5504/8 يرابلا حتف

 ةرهملا فاحتإو , 755/95-358 ريبكلا يناربطلا مجعم :يف تاعباتملا هذه جيرخت رظنا ١-

 . 71/4/١5 عماجلا دنسملاو ء 7958-4

 ةباصإلاو « 151/5 ةباغلا دسأو « 1585/4 باعيتسإلاو « 7977/0 ةباحصلا ةفرعم -؟

. 

 . ةباحصلا نم ادحا كردي مل ناميلسو :ةباصإلا يف رجح نبا لاق -*

 . 3١8/5 ليدعتلاو حرجلا :رظني « ةقث وهو « يناهبصألا نيسحلا وبأ وه -4

 . ةحام نباو ملسم هل ىور « ةقث وهو « يناهبصألا دّمحُم وبأ وه -ه



 . 'اًهيِمْحَي نأو « لّسَعلا نم ُرْْسْعلا َدَحوُي نأ َرَمَأ لَ يبلا نأ ع

 0 هاب ع . 0

 . ' ديعس نع « رهسم وبأو « سنوي نب ىسيع هاور

 ” يمّلمألا ةلالُس وبأ -

 . ةَباَحّصلا يف ّركذ

 نب فسوي انثدح « يزارلا متاح وبأ انثدح ع ئيدملا ورمع وبأ انربحا

 هللا ديبع نب مصاع نع « ديعس نب ةسّبْنَع نع « ملَس نب ماكَح انثدح « ىسوم

 :لاق « ّىملسألا ةلآلّس يبأ نع « هللا ديبع نب هللا دبع نع «

 ىلا امهدانسإب « 307/77 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « ١ كلا يف يبالوُدلا هاور ١-

 . هب يروثلا نايفس

 مهدانسإب 2 775/5 دمحأو ع1 141/7 فّنصملا يف ةبيش يبأ نباو « )١877( ةجام نبا هاور و

 . هب يخونتلا ديعس ىلا

 0 ريبكلا مجعملا يف ناربطلا هاور رهسم يبأ ثيدح ا

 . جيرختلا نم ديزم هيفف ٠ 040/7 يسلايطلا دواد يبأ دنسم ةيشاح :رظناو

 دسأو « ١١41/5 باعيتسإلاو « 5918/8 ةباحصلا ةفرعمو « ٠١ 4/" ىيناثملاو داحآلا -#

 . /١85/19 ةباصإلاو ع 1851/5 ةباغلا

 « نمحرلا دبع نب هللا دبع :ليدعتلاو حرجلا يفو « هللا دبع نب هللا دبع :ريبكلا خيراتلا يف -4
- 



 مُهلإو « ْمُكَقاَرْرأ َنوُكَلمَي ةمئأ ْنُكْيَاَع نركي ُهَّنِإ :و هللا ُلَوُسَر لاق

 اوُنَسَحُت ىَّبَح مكنم اوًضريال ويس وو ( ْمُك و بَذَكُيف مك نَدَحُي

 ١ ىبمراس هك هاي مه عج ها ع مل ع هارد 17

 هب اوضراَم قحلا مهوطعاف ( مهبذك اوقدصتو ( مهحيبف

 " مالّس وبأ -1"#

 :ح 2( ءاجر نب هللا دبع انثدح , يسلاّيطلا

 نب ماشه ليقع وبأ انثدح ( ةبعش انثدح :اولاق « ءىرقملا نمحرلا دبع وبأ

 :لاق ع مالّس يبأ نع ( ةيجان نب قباس نع «( لالب

 ُهَل تْمقف ٠ هي ّىبلا ٌمداَح اذه :ليقف لُحَر ّرَّمف « صّمح دحُسسَم يف انك

 « ابر هللاب ٌُتيضَر :لوقي دّبَع ْنماَم :لوقي كي هللا َلوُسَر ُتعمَس :لاقف «

 2« 5517/51 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نباو « 4١/9 يراخبلا هاور ١-

 . هب يزارلا ملس نب ماكح ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو « 77و
 . 781/9 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذو

 . فيعض وهو « هللا ديبع نب مصاع هيفو « 778/0 دئاوزلا عمجم يف يمشيهلا لاقو

 ١514/4 باعيتسإلاو « 5911/0 ةباحصلا ةفرعمو « 586/5و , 7148/١ يناثملاو داحآلا -
3 

 . /١86/1 ةباصإلاو « ١61١/5 ةباغلا دسأو «



 ناك - ىَسْمَأو َحّبْصُأ اذإ تاّرَم آلَ - اين دّمحُمبو ؛ ًانيد مالمسإلابو

 . ١ ةّماّيقلا َمْوَي ُهَيْضْرُي نأ هللا ىلع

 ناكو « مالّس يبأ نع :هئيدَح يف لاقف « ليقع يبأ نع « ٌرعّسم ُهاور

 ' ةنيكس وبأ <”

 دمصلا دبع تعم :لاق « ءىرقملا بوقعي نب دّمحُم نب دمحم انربخأ

 ةليللاو مويلا لمع يف يئاسنلاو كدا//هو ءمسال/4 دمحأو ء(مث175 دواد وبأ هاور ١-

 نب ةبعش ىلا مهدانسإب « 51/١ مكاحلاو « 785/0 داحآلا يف مصاع يبأ نباو « (5)

 . هب جاجحلا

 . هلو يبلا مداخ نع مالس يبأ نع حيحصلا ١70/٠١: بيذهتلا يف يزملا لاق

 داحآلا يف مصاع يبأ نباو « 710/٠١ فّئصملا يف ةبيش يبأ نباو « (7870) ةجام نبا هاور -؟

 ىلا مهدانسإب «ةفرعملا يف ميَعُت وبأو © 557/57 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « 0١

 . هب مادك نب رعسم

 ةباصإلاو « ١5٠/5 ةباغلا دسأو « 5815/© ةباحصلا ةفرعمو « ١٠١7/0 يناثملاو داحآلا -#

 اا

 ثّدحملا مامإلا « صمح يضاق « يصمحلا هللا دبع نب ديعس نب دمصلا دبع مساقلا وبأ وه -4

 مالعأ ريس :رظني © 5714 ةنس يفوت « ةباحصلا نم صمح لزن نميف اخيرات عمج « ظفاحلا

 . 555/1٠ ءالبنلا



 م اه 2

 ُهَمْسا نأ َركْذو « ةئيكس وبأ :4 ّيبلا باَحْصُأ نم صح لَرَ ْنّممو

 . ١ تيالو « ملْخُم
 « يزاّرلا متاحوبأ انثدح ع ”يسوّطلا بويأ نب نسحلا نب نيسحلا انربخأ

 2 ذعس نب لالب نع « ةعيبر نب ديزي انثدح « عفان نب , عيبرلا ةبوت وبأ انثدح

 :ْثدَحُي ةئيكس ابأ تعمس :لاق

 « اهل ةبكر نمت هيف انيس ْمكُدَحَأ َكَلَم اذإ :لاق ُهّلآ ل هللا لوُسَر َْنَع
 مساس سم

 " راَلا نم ُهثم ًارْضُع هم وطُح َّلُك يدي َلَجَو رع هللا نإ

 " بئاّسلا وبأ -"ه

 . ةنيدملا لهأ يف هُداَدع ( ةّحص ُهَل

 . ىيي نب يلع :هنع ىور
 نب نامثع نب ىحي انثدح « ةزمح نب هللا دبع نب دّمحُم نب دمحم انربخأ

 شاّيع نع ( ناّيح نب ديوس نب هللا دبع انثدح « ريكُب نب ىي انثدح ( حلاص

 ١- فّصملا نع ةباصإلا يف رجح نبا هلقن .

 يف ميم وبأو 755/11 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور -؟
 هب ةبوت يبأ ىلا مهدانسإب « ةفرعملا .

 . كورتم وهو « يناعنصلا ةعيبر نب ديزي هيف :7 44/4 دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا لاقو

 . نكسلا نباو « يدروابلاو « دوراجلا نبا ىلا ةباصإلا يف رجح نبا هازعو
 ةباصإلاو « ١7/5 ةباغلا دسأو 2« 1575/4 باعيتسإلاو « 7971/5 ةباحصلا ةفرعم -

 . ل



 ٍلْحَر - بئاّسلا بأ نع « 'ىيي نب يلع نع « ّجّشألا نب ركب نع « ساّبع نب
 :لاق - كلو يلا باَحْصأ م

 ْعحْرا :ُهَل لاق « ُهَئَآلَّص ىَضَق اّمَلَف « هيلإ ُرُظْنَي كي هللا لوُسَرو ّلُجَر ىَّلَص

 . ؟ ثيدحلا َرَكَذ مث «تاَّرَم ثآلث « لصف

 . ناّيَح نب ديوس نب هللا دبع نع ؛ ريكي نب ىبي هاور اذكه

 ريكب نع « سابع نب ُشاّيع نب هللا دبع نع « ” بلاغ نب ناّسح ةاورو

 5 ينلا باَحْصَأ نم ٍلُْجَر « بئاّسلا يبأ نع « ىجي نب ىلع نع « ّجّشألا نب

 نع « بئاسلا يبأ نب ناميلس نب هللا دبع نع « * ٌمرَه نب ةيراج ةاورو

 :هَّذَح نع هيبأ

 الا ننسلا باحصأو يراخخُبلا هل ىور « يندملا يراصنالا عفار نب دال نب ىيي نب يلع وه ١-
 . يذمرتلا

 نب ىيجي هيبأ نع ىيحي نب يلع نع باوصلاو « ةلقنلا ضعب هيف مهو ثيدحلا اذه :ريثالا نبا لاق

 :رظني « مهريغو دمحأو ةعبرألا ننسلا باحصأو ملسمو يراخُبلا هجرخأ هجولا اذهو :تلق

 . 458/8 عماجلا دنسملا

 . ١84/5 ناسللا « عضولاب يمورو « ثيدحلا كورتم وهو -*

 . 91/75 ناسللا :رظني « ثيدحلا كورتم وهو « يميقفلا خيش وبأ وهو -8



 : عروقي نأ نأ ) :ًارقو ٠ 4 ٍنّرِجَسَل ِناَددَه نإ ) :ًرقي كلو يبلا َعِمّس ُهّن
 . 4 ئَركُس َساَكلآ ىَرَتَو »:أرقو ٠ «ُبَسَحَأ ) :أرقو

 « دهاجم نب ىسوم نب دمحأ انثدح « يروُباسُيَنلا بوقعي نب دمحم هانربخأ

 2 ١ناَرَخلا بلهملا نب دّمحُم انثدح « يلصرملا ديعس نب نسحلا انثدح

 . " َّمِرَه نب ةيِراج نع « "كلام نب ورمع انثدح
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 نتينلينل

 ١- ناسللا « ثيدحلا عضوب محتاو « ثيدحلا كورتم وهو 584/9 .

 هريغو يذمرتلا هنع ىور « ثيدحلا فيعض وهو « يرصبلا يبسارلا كلام نب ورمع وه -؟ .
  -9حصيال عوضوم ثيدحلا اذه .

 هب دهاجم نب ىسوم نب دمحأ ىلا هدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور .

 :جحلا ةروس يف ةثلاثلاو « ه :دلبلا ةروس يف ةيناثلاو 2 57 :هط ةروس يف ىلوألا ةيآلاو 5

  -4ةباصإلاو « 317/5 ةباغلا دسأو « 7917/8 ةباحصلا ةفرعم 9//١519 .

 هل ىور « ةقث يعبات « يماميلا يميحّسلا يفنحلا ثراحلا نب ةريمع نب زدب نب هللا دبع وه -ه

 ةعبرألا نئسلا باحصأ .

  -5ةفرعملا ف ميَعُت وبأ :فئصملا نع ةمجرتلا هذه لقن .

 ةباحصلا يف نكسلا نبا هركذ :رجح نبا لاقو .



 نيشلا فرح

 ١ يراصنألا بيعش وبأ -1

 هللا دبع نب رباجو « دوعسم وبأ :هنع ىور

 انثدح :الاق « بوقعي نب دّمحمو « دايز نب دّمحُم نب دمحأ انريخا

 يبأ نع « شمعألا نع « ريَّمُت نب هللا دبع انثدح « نافع نب يلع نب نسحلا

 :بيعش ابأ نكي راصنألا نم ٍلُخَر نع « يراصنألا دوعسم يبأ نع « لئاو
 هلل ّىبلا هيلإ ْثَعَبف « َكَعَم ةسْمَححو تنأ ينتثا نأ لي ّيبلا ىلإ ْتَعَب ُهّنآ

 < هَل نذأف 3 ِسداّسلا ف يل ذَاكَ :لاقف
2 

 م 0 9 20 8 2 7 و

 ( ةيواعم وبأو «ريرحو :ييركشلا ةْْمَح وبأو « ةبعشو « يروثلا هاور

 « دوعسم يبأ نع « لئاو يبأ نع 2( شمعالا نع 2 مهريغو ىلعيو (« صفحو

 راس

 نايفس يبأ نع ( شمعألا نع ؛ قير نب راَمَعو ( ةيواعم نب ريَهز لاقو

 ةباصإلاو 2 ١77/5 ةباغلا دسأو « 1584/4 باعيتسإلاو « 7971/0 ةباحصلا ةفرعم ١-

. 

 . هب نافع نب يلع نب نسحلا نع « 1١7/١ كلا يف يبالوُدلا هاور -؟

 . هب ريمت نب هللا دبع نع « 47١ ص يلامألا يف يلماحملاو « ١170/54 دمحأ هاورو

 . هدنم نباو نكسلا نباو يوَعَبلل هازعو « ةباصإلا يف رجح نبا هركذو

 مجعملاو 2111/17 هتيشاحو ناّبح نبا حيحص :رظنا « امهريغو ملسمو يراخخُبلا هاور -

 . ٠١5/١7 عماجلا دنسملاو 2 770/1١ ةرهملا فاحتاو 2195/١1 يناربطلل ريبكلا



 :الاق « ايركز وبأ هللا دبع نب ىو « رصن نب دمحم نب يلع هانربخأ

00 

 وبأ هل لاقي الجر نأ «( رباج نع « نايفس يبأ نع « شمعألا نع « ةيواعم

 :لاق « ٍرباَج نع « ناَيفُس يبأ نع « شمعألا نع « قرر نب رامع انثدح

 لاقف « ”ُماَّحَل ٌمالغ ُهَل ناكو « بيعش وبأ ُهَل أ َلاَقُي راصنألا نم َلُخَر ءاح

 :لاقف « ةسّمو تنأ ينتئا نأ عي ّيبلا ىلإ ْثَعَبف « اماَعَط ان ْحتْصإ :هداُع
2 2 

 ساس يم عمو ع

 * هل نذأف ( سداّسلا يف يل نذأَتأ :6 بلا هيلإ ْثَعَبف

 . ةريره وبأ :هنع ىور

 ١- هب يليفنلا دّمحُم نب هللا دبع رفعج يبأ ىلا هدانسإب « 775/17 ننسلا يف يقهيبلا هاور .

 طسوألا يف يناربطلاو « 595/7 دمحأ هاورو 9/ » 7١ةيواعم نب ريهز ىلا امهدانسإب « 184/هو

 هب .

 ةحام نبا الا نتسلا باحصأو ملسم هل ىور « يبضلا باَّوج نب صوحألا وه -؟ .

 محللا عيبي ب يأ ( ماجلا ا“ .

  -4هب باوجلا يبأ نع . ”ه7/ دمحأ هاور .

 ةباصإلاو « 157/5 ةباغلا دسُأو « 151/5 باعيتسإلاو « 7974/8 ةباحصلا ةفرعم -ه
. 



 نب سابعلا انثدح :الاق « ناميلس نب ةمئيخو ٠ بوقعي نب دمحم انريخأ

 ريثك يبأ نب ىيي ئثدح « يعازوألا انثدح « « يبأ ين ( :لاق « ديْرَم نب ديلولا

 :لاق ء ةره بأ شلح « ةملس وبأ ئثدح «

 يف ْمُهَل ليتقب ( ْثْيَل يتب نم ًالُحَر َلْيَدُه تلق عةكم تّحتف امل

 ١ ثيدحلا ركذف , كلك ّيبلا كلذ ْعَلَب )

 لو ع
 و

 ناّبيش انثدح ؛ مقل وب اشدح ب دع لح « ةمثيخ انربخأو

 م
0 

8 0 0 0 5-3 
5 
3 

8 

 « مُهْنم َلتق ليتقب ٠ . م يبت نم الح اك ةغازع نإ

 طْلَسَف « ليفلا ةكم ْنَع َسْبَح هللا ؛ :لاقف ْبِطَحَف « لو يبلا كلب َربخَأَف
2 

 نإ

 لحئالو ٠ ؛ يب دحأل نحت مَ هلو الأ ٠ نوئيؤمسلاو اق هللا لوس مه

 مث « هذه يتعاس اهّنإو الأ « راهن ْنم ةَعاس يل تْلحُأ امّنِإو الأ ٠ يدْعَب دَحَأل
2 

2 

 دشُْمل لإ اهتطقاس طقتالو ( اَهّرَِجَش ُدّضعيالَو , اهالخ ىلْحُنال « ٌماَرَح يه

 ع ّس

 أ امإ « ِنْيَرظنلا ريَحب وُهَف ليتق ُهَل لتق ْنَمو 3

 :لاقف « يل اوُيتكا « هللا لوُسَراَي :لاقف « ةاّش وبأ هَل َلاَقُي ميلا نم َّلُخَر

 َماقف « اوُداَقُي نأ امو « اوُداَعُي نأ

 ١- هب ديزم نب ديلولا نب ساّبعلا نع « (7519 ) دواد وبأ هاور .

 دواد وبأو «(؟4١14) ملسمو « (51؟54) يراخُبلا هاورو )5١11(  2يذمرتلاو )١405(

 « ىلا مهدانسإب « 758/5 دمحأو « (5574) هجام نباو « ”48/4 يئاسنلاو ء(55517)و

 . هب يعازوألا ورمع يبأ
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 . زاجحلا لهأ يف ُةُداَدع « ةّبْحص ُهل

 . سرشم نع « ثراحلا نب سنوي :هثيدح ىور
 3 َس 5 5 77 ع ع
 « يروذدلا دمحم نب سابع انثدح ع دايز نب دمحم نب دمحأ انربخأ

 ( هيبأ نع « سرشم نع ( ثراحلا نب سنوي انثدح ( ليبنلا مصاع وبأ انثدح 1 "م ةر از م م * 4 اا
 و 2 7 00007 7

 :لوقي يرذخلا ةَّبْيش ابأ تعمس :لاق
 000 انا 7 كس عل ا سجس هك كس هلل 1 ا 0 ا 2 م يب م .٠

 لد « هللا الإ هلإال :همالك رخآ ناك نم :لوقي علو هللا لوسر تعمس

 , ؟ ةّنجللا

 دبع نب نابيش ىلا مهدانسإب « (4١14)ملسمو « (57487)و « )٠١9( يراخُبلا هاور ١-
 . هب نمحرلا

 دسأو 21590/4 باعيتسإلاو ع« 5979/8 ةباحصلا ةفرعمو ع 5١59/4 يناثملاو داحآلا -؟
 . 7١9/1 ةباصإلاو 2 ١58/5 ةباغلا

 . 4١/5 ناسللا :رظني « نالوهجم وبأو سرشم -

 ئكلا يف يبالوُدلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نباو « 55/4 ريبكلا خيراتلا يف يراخُبلا هاور -4

 ميعُت وبأو © 45/8 طسولا مجعملا فو © 5١7/17 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « ١

 . هب ليبنلا دلخم نب كاحضلا مصاع يبأ ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف

 .٠ هدنم نباو ذئاع نبا ىلا رجح نبا هازعو



 :ح , ذئاع نب دّمحم انثدح « دمصلا

 يوّرلا يناكجلا دّمحُم نب يلع انثدح « يوّرهلا قاحسإ نب دمحأ انربخاو

 انثدح « ملسم نب ديلولا انثدح :الاق « ةيطع نب بهو نب دّمحُم انثدح «
2 1 

 . هوحن هدانسإب 2« ثراحلا نب سنوي نع « يرهزلا ىسوم نب ناميلس

 ١ يولّبلا سومّشلا وبأ 8٠<

 . كوب ورع يف دي يلا َعمس
 . ' ميلس وبأ ٌريطم :هنع ىور

 كرابملا نب ىلع انثدح « يدادْعَبلا ةزمح نب هللا دبع نب دّمحُم انربخأ

 دبع ئثدح ع ”ةلابَر نب نسحلا نب دّمحُم انثدح « كرابملا نب ديز انثدح «

 0 ِع ِء ه( م 1و عاب ِء سا ١
 سومشلا يبأ نع ( هيبأ نع « ريطم نب ميلس نع 3 دفنق يلا نب دمحم نب هللا

 :لاق  يولبلا

 دسأو « ١589/4 باعيتسإلاو « 7578/8 ةباحصلا ةفرعمو « يناثملاو داحآلا ١-

 . 1١7//ا/ ةباصإلاو « 5//١51 ةباغلا

 . دواد وبأ هل ىور « فرعيال لوهجب وهو -9

 . ادحاو ارثأ دواد وبا هل ىور « ثيدحلا كورتم وهو « يندملا يموزحخملا -"

 . هركذ ادحأ دجا ملو « هفرعأ مل -4

 ؟ 141١



 ا

 انملعف ا حرف ديم يف يذلا دجشسسلا قا هلا لول ا ىَلَص

 " ىَرَقلا يداَو لهأ هيف يَلَصُي يذلا ٌدجْئسملا وُهَف « راجح أو مي هال

 نب بوقعي انثدح « يزاّرلا متاح وبأ انثدح « ميكح نب ورمع وبأ انربخ

 لهأ نم ُلُجَر انثدح -ىرقلا يداو لهأ نم - "رن نب دايز انثدح  ديّمَح

 :لاق « يولَبلا سوُمُّسلا يبأ نع « هيبأ نع « « ٍرْيَطُم نب ٍميلس ُهل ل َلاَقُي اندآلب

 ىلع انلَزَت دق هي هللا َلوُسَر انذَحَوَف « كوب ةَورَغ يف هللا لوُسَر َعَم تنك

 ؛ ٌثيِدَحلا َرْكَذ مث «اتّيقتنساو اًنَحَعَف ؛ َدوُمَن رثب

 بلغف « هردص نم ىرقلا يداوب ناك عضوم - ءاح هرخآو ءارلا حتفو فاقلا مضب - حرق ١-

 هانب يذلا حرق دجسم هيفو « الُعلا ةنيدم مويلا وهو « يداولا ىلعأ هنأل « العلا مسأ هيلع

 57٠0/4 نادلبلا مجعم :رظني « مويلا الٌعلا دجسم وهو « كوبت ىلا هريسم يف هلو هللا لوسر
 ةريسلاو ةنسلا يف ةريثألا ملاعملاو « ”١٠5ص ةيوبنلا ةريسلا يف ةيفارغجلا ملاعملا مجعمو ؛

 . 7١ 4ص

 . هركذف « ذفنق نب دّمحُم نب هللا دبع هاور :لاقو « ةفرعملا يف ميَعُت وبا هركذ -

 ه 4/4/7 متاح يبأ نبا هركذو « هلاح نع تككسو 71717/* ريبكلا خيراتلا ف يراخُبلا هركذ -*
 . خيش :هلوق هيبأ نع لقنو ؛

 ءهب بساك نب ديمح نب بوقعي ىلا هدانسإب « 57/8/57 ريبكلا مجعملا ل ناربطلا هاور -4
 . 105/595 بيذهتلا يف يزملا :هقيرط نم هاورو

 . هب رصن نب دايز ىلا هدانسإب « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاورو

 . 7١/4 قيلعتلا قيلغت يف رجح نباو « ةفرعملا يف ميَعُن وبأ :هقيرط نم هاورو
 « ماعطلا ءاقلاب رمأ ِلك يبلا نأ سومشلا يبأ نع ىوريو :لاقف « اقيلعت عماجلا يف يراخُبلا هاورو

 فيعض هدانسإو : ١9/14 قيلعتلا قيلغت يف رجح نبا لاق
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 ١داّدش وبأ --9ذ5

 . 8 بلا هيلإ بَنك ٠ َناَمُع ٍلْهَأ نم َلْحَر
 . يطبحلا دايز نب زيزعلا ديع :هنع ىور
 « دمحم نب ميهاربإ انثدح « قاّرَولا ميهاربإ نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 داَدش وبأ انثدح « يطّبحلا دايز نب زيزعلا دبع انثدح « ليعامسإ نب ىسوم انثدح

 « َناَمُع لْهَأ ىلإ هللا لوُسَر دّمحُم نم :َناَمُعِب هلو هللا لوُسَر ُباَتك انا

 اوُرَقَأو «٠ هلوُسَرو هُدْبَع ًادّمحُم ْنأو « هللا الإ هلإال نأ َةَداَهَش اوُرقَأَف ٠ ُدْعَي اّمأ

 . ْمُكُتوَرَع ًالإو ءاَذَكو اَذَك َدحاسملا اوُطُخو « ةاَكّرلاب

 07 هةناس ها 00 مولا هي رس «ةس هم 7

 ما و

 . " ناجتسب :هل لاقي

 ةباصإلاو « 54/5 ةبياغلا دسأو 2« 1717/4 باعيتسإلاو « 791.0/ه ةباحصلا ةفرعم ١-
. 

 . 75١ 48/7 ناسللا « لتاقملا مهناسرف نم سرافلا وا « سرفلا دئاق :راوسألا -؟

 . هب ليعامإ نب ىسوم قيرط نم « 70/7 طسوألا مجعملا يف يناربطلا هاور -#
 هب درفت :لاق يناربطلا نأ الا ء مهركذ ادحأ رأ مل هدانسإو : ١ دئاوزلا عمجج يف يمشيهلا لاقو

 . يكذوبتلاب سيلو :[ يمئيملا مامإلا لئاقلا] :تلق « ليعامسإ نب ىسوم
 ( دئاوفلا يف هيومسو « ةمثيخ يبأ نباو « خيراتلا يف يراخُبلا ىل رجح نبا هازع ثيدحلاو :تلق

 . نكسلا نباو

841: 



 . 2 بلا ةافَو َدِهَش

 ( ْثْيَّللا يبأ نب هللا دبع انثدح « يراخُبلا ورمع يبأ نب دّمحُم انربخأ

 نع « حلاص نب ةيواعم نع « ىسيع نب نعم انثدح « راّمْسم نب حلاص انثدح
 . ُهئاَقَو دهشو « كي بلا َكَرْذَأ دف َناَكو :داَدَش يب

 7 2 0س 0 ا

 . حلاص نب ةيواعم نع « يرسلا نب رشب هاورو

 ' يرؤهفلا يشّرقلا كارشوبأ -4*

 ةنس تامو « ةّنس َنيِنالُثو ِنْيَث نبا وهو « و هللا لوُسَر عم اًردب َدِهَش
 م مت

 . ورمع يبأ نب ورمع عسا لاقي « نالوا

 000 ةهمو معا

 ورْمَع :رهف نب ترا يني نم ذي هللا لوو عَ اَرَدَب َدهَش نَم ةيمسُت يف

 . كارش ابأ ىّتكي :رخآ عضوم فو « ورمع يبأ نب ” هانت نك 22 :" عأ عضه 02

 ةباصإلاو « /١ ةباغلا دسأو « 1588/5 باعيتسإلاو « 797.0/0 ةباحصلا ةفرعم ١-

. 

 يبأ نباو 2ك ريبكلا خيراتلا يف يراخْبلا هركذو « يصمخحلا يسنعلا ملاس نب ملاس :همساو

 . هتزانجو دلي يبنلا ةافو دهش :يراخُبلا لاقو « ١87/4 ليدعتلاو حرجلا يف متاح

 . 7١4/9 ةباصإلاو 2155/5 ةباغلا دسأو 2 1981/8 ةباحصلا ةفرعم -!

 . 4١8/9 دعس نبال ىربكلا تاقبطلا :رظني -*
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 . ريحب نب مصاع :هنع ىور

 « يرّبَطلا دشار نب يلع نب دّمحُم انثدح « ميكَح نب ورمع وبأ انربخا

 يبراَحملا ِسْيَقلا ءىِرْما نع « عيبّرلا نب سيق انثدح « ملسم نب نافع انثدح
 :ةَّرَم لاقو « يبراَحملا َحْيَش يبأ نبا نع « يبراحملا ريحُب نب مصاع نع «

 :لاق ( خيش يبأ ْنَع

 . ' ةأَرما َبّلَح ينوقثستال « ِبراَحُم َرَشْعَماَي :لاقف ٠ و هللا ُلوُسَر َءاَج
 . كسي لو 2 3 يبأ نع :لاقف « ماَّنغ نب قلط نع « بيرك وبأ ةاور

 " ةَرَقَش وبأ -6

2 
 ةباصإلاو 2١70/5 ةباغلا دسأو غ ١591/14 باعيتسإلاو « 591/8 ةباحصلا ةفرعم ١-

. . 14 

 يف رازبلاو 2 ١5٠0/7 دنسملا يف ةبيش يبأ نباو « 47/5 ىربكلا تاقبطلا ف دعس نبا هاور -9

 . هب عيبرلا نب سيق ىلا امهدانسإب © ”414/ راتسألا فشك يف امك « هدنسم

 يف رجح نبا هازعو . هدانسإ هل ركذي ملو 2 ١١١/١ فلتخملاو فلتؤملا يف ئطقرادلا هركذو

 . يدروابلاو نيهاش نباو يوغبلا ىلا ةباصإلا
 دئاوزلا عمجم يف يمثيحلا لاقو « حصي الو « ءيشب هدانسإ سيل :باعيتسالا يف ربلا دبع نبا لاقو

 . مهفرعأ مل ةعامج هيف

 برعلا دنع بيع ءاسنلا بلح نا :305/7 ناسللا يف لاقف « يهنلا يف ةلعلا روظنم نبا ركذو

 . هنع هرتت كلذلف « هب نوريعي

 ةباصإلاو « 1717/3 ةباغلا دسأو 2 1785/4 باعيتسإلاو « 5977/8 ةباحصلا ةفرعم -

 . ا



 مضل | رس
 . ١ ةبقع نب دلخم :هنع ىور

 ٠ " مهش وبأ -5

 ةفوكلا لهأ يف هدادع

 انثدح « يروُدلا دّمحُم نب ساّبعلا انثدح « بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 . ” نايفس نب مكره انثدح « ناذاش رماع نب دوسألا

 ( رشب نب نايب نع , ءاطع نب ديزي انربخأ « نابأ نب دمحم انثدح « يطساولا

 :لاق -؛ الاطَب الُجَر ناكو - ِمُهّش يبأ نع « مزاح يبأ نب سيق نع
-« 

 ىلإ يدّيب ْتيَوْهأف « ةئيدملا قرط ضعب يف يشمت ةيراح تيأر 1 8 ١ 6 هي يع م يف هعر

 « يدي تطّسَبف سب ( ُهَئوُعياَبُي ساّنلاو هلي ّىبلا ْتْيَنَأ دّعلا نم ناك اّملف ( اهترصاخ

 ١- ةفرعملا يف ميَعُت وبأ هثيدح ىور .

 هثيدح قاسو « هدج ىلع ُهَدْنَم نب ىي هكردتسا :ىسوم وبأ لاق :ةباصإلا يف رجح نبا لاقو «

 هثيدح ركذي مل هنا الا هدج هركذ دقو .

 يناثملاو داحآلا -؟ ٠/١8 « باعيتسإلاو 2« 797/0 ةباحصلا ةفرعمو ١590/4« دسأو
 ةباغلا ١548/5 « 2ةباصإلاو 7١8/19 .

 “- ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو . 544/0 دمحأ هاور 5/ © 181١نم « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو

 هب ناذاش رماع نب دوسألا قيرط .

  -4ناسللا :رظني « ةلاهجلاو وهللا قيرط عبتي يذلا وه :لاطبلا ١/3١7 .

 /١١ة



 ماض اس

 . ١ اذإ مَعَ :لاقف « اَدَبَأ ُدوُع

 يفو 2 »/1١١ دنسملا يف ىلعي وبأو ( داحآلا يف مصاع يبأ نباو 2 5914/0 دمحأ هاور - ١

 ضف ريبسكلا مجعللا يف ناريطلاو « 115/١ كلا يف يبالوُدلاو « ه/ص ديرافملا

 . هب ءاطع نب ديزي ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو
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 . ؟ ةَباَحَّصلا يف جاّجحلا نب ٌملسم ُهركذ

 ىجحي انثدح :الاق 2« بوقعي نب دمحمو « مشاه يب ىلوم ورمع وبأ انربخأ

 نع « يرْيَرجلا ديعس انربخأ «ءاطع نب باهولا دبع انثدح « "بلاط يبأ نب
8 00 2 

 :لاق « ؟ ةماّدق نب هللا دبع

 ةباصإلاو « ١171/5 ةباغلا دسُأو « ١791/4 باعيتسإلاو « 7475/0 ةباحصلا ةفرعم ١-

. 

 نباو ملسمو يراخُبلا مزجو « هتبحص يف فلتخم :484/7 ةعفنملا ليجعت يف رجح نبا ركذو

 . ةبحص هل نأ مهريغو ناّبح

 . 6 يبلا نع :لاق « 444/١ ملسمل ىلا :رظنا -؟

 ارارم مدقت دقو « ةقثلا ثّدحْملا مامإلا , يدادْعَبلا ناقربزلا نب رفعج نب ىيي وه -*

 يف رجح نبا هب مزجو « باعيتسالا يف ربلا دبع نبا هركذ اميف « يليقعلا رخص وبأ وه -4
 نسم حون نب ملاس ةياور يف ءاج ام امأ « باوصلا وه اذه لعلو « 4484/7 ةعفنملا ليجعت

 نيب لخدأ ثيح « رخص يبأ نع ةمادق نب هللا دبع نع :لاقف « يريرجلا نع هتياور
 ملاس اميف مهو امث اهناف « ايباحص رخص ابأ لعجو « ةمادق نب هللا دبع رخص يبأو يريرجلا

 ةملس نب دامحو ةيلع نب ليعامسإو ءاطع نب باهولا دبع ةياور تضراع امهنأل « ودبي اميف

 . نوروهشم تاقث مهو



 ( ُتْغَرَ اًمَلَف « ةئيدملا ىلإ اًهبوُلَح ُتِْبَلَح :لاق ٠ يِباَرْعأ لُحَر ٍيْنَدَح
 يبأ نيب ينّيقلف ( هم ُعَمْسَأَ , كي ًادّمحُم ينعي « َلْحَرلا اذه َّنْينآل هللاو :ْتْلَق

 ؛ يدوي ٍلمَر ىلع رم ذإ يِشْنَب وه اَنْ , مٌهوُفْقَأ تْلَعَجَف ٠ َرَمْعَو ركب
 اهب يّرعُي هاروت رشات وُهو « لاَحّرلا ٍنّسْحَأك تملا يف ُهَل ّنْبا ِهْيَدَي نمد
 « َةارْوَتلا َلّرنَأ يذلاب كُدْشْنَأ « ُيدوُهَياي :لاقف ؛ 4 يبا هيلإ َماقف « ُهَسْفَن

 , ىلَب :ُهنبا لاقف ءال هسأرب لاقف ؟ يحّرْخمو يتفص ةاَرْوتلا يف نوُدجت لَه
 هللا الإ هلإ ال نأ ُدّهْشَأ انأو « َكَحرْخَمو َككَفص ُدِحَن ان « ّقحلاب َكَنَعَب يذلاو
 نط يلوو ٠ , ْمُكيحأ ْنَع َيدوُهَيلا اوُميقأ :هك يبلا لاقف ٠ , و هللا َلَوُسَر َكَّنِإَو

 . ” ِهْيَلَع ىَلصو 'ُهئَحو

 يِباَرْعَأ ِلُجَر ْنَع :لاقو « باّهولا دبع ٌةاور 9

. 
 ١- ناكم ىلا ناكم نم بلجحت يلا لبإلا ةبولحلا :ةوبنلا لئالد يف ةنسلا ماوق مامإلا لاق

 . رتسلاو نفدلا :ننجلاو « هنفد يأ -؟
 لجر يئثدح :لاق « يليقعلا رخص يبأ نع يريرحلا نع ةيلع نبا نع 2( 4١١/6 دمحأ هاور -#

 . ملا . . . بارعألا نم

 نع يريرحلا نع ةملس نب دامح ىلا هدانسإب « 78/7 ةوبنلا لئالد ف يناهبصالا ةنسلا ماوق هاورو

 نيتفوقعم نيب هتعضوامو . هب يبارعأ ٍنئدح :لاق « يليقعلا رخص [يبأ] ةمادق نب هللا دبع
 . هارأ اميف أطخخ وهو (نبا):باتكلا يف ناكو « يم حيحصت

4 



 ادق نب هللا دبع نع « يريرجلا نع , حو نب ملاّس ةاورو 2 5 اه

 , ١اذمب' هم 6 ا

 يليقعلا رخص يب
 ظ يملّسلا ناوفص وبأ - |

 . " ديوس باب يف هانركذ 2 همسا ف فلتحا

3 
 عنا

 لم ع

 . ةّبلعت هنبا :هنع ىور

 . هثيدح داتسإ ُق فلّتخم م

 « ىملُسلا فسوي نب دمحأ انثدح « ناطقلا نيسحلا نب دّمحُم انربخأ 18 عاق 00 2 1 8 0

 « *دشاَر نب ناّمْعْنْلا نع « دْيَر نب ُدامح انثدح « ؛فّوع نب ديز ةعيبروبأ انثدح 2 < م م# هرم 3 8 .هس 1 2 0 8
0 

 :هيبأ نع « رّْيعص يبأ نب ةّبلعت نع « يرهزلا نع

 نبا ىلا هجولا اذه نم هازعو ©« 484/* ةعفنملا ليجعت فو « ةباصإلا يف رجح نبا هركذ ١-

 هب حون نب لاس قيرط نم « كلا يف مكاحلا دمحأ يبأو هدنسم يف نايفس نب نسحلاو ةميزخ

 . (075) مقرب « سيق نب ديوس ةمجرت يف مدقت -؟
 ةباصإلاو « 777/4 ةباغلا دسأو ١17917/4« باعيتسإلاو « 5975/8 ةباحصلا ةفرعم -*

 ؟ا واو ع ١

 . ه0/9./1 ليدعتلاو حرجلا :رظني « نيثّدحْملا ضعب هيف ملكت نمت وهو « يعطقلا ةعيبر وبأ وه -4

 ةعبرألاو ملسم هل ىور « همهو ببسب داقتلا ضعب هفعض نمم وهو « يرزحلا قاحسإ وبأ وه -ه

7١ 



 0 م
 نم ًاعاض ٠ ناَّسْنِإ لك ْنَع رطفلا َةاَكَز اوُدَأ :لاق اق

  يقيقّدلا كلملا دبع نب دّمحُم انثدح « دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 « هْنَدَح ّيرْهَزلا نأ ١ يفوكلا ركب نع مامم انثدح « مصاع نب ورمع انثدح

 ” هوحن ( هيبأ نع ( رْيَعص نب ةَبلْعَت نب هللا دبع نع

 م هر

 ” ةلَسم (ةَبَلْعَت نب هللا دبع نع « ّيرْهُّرلا نع « « جيَرح نبا ةاورو

 نامْعُتلا نع ( دْيَز نب ُداَمح نع « ٍلّمْوُم نع :لكوتملا نب دَّمحُم لاقو

 . هيبأ نع « كلام يبأ نب , ةّبَلعَت نع ( يرْهُّزلا نع « دشار نب

0 

 « ناّنَدحلا نب سوأ نب , كلام نع « ّيرْهُزلا نع :؟ ناَبُهُص نب رمع لاقو

 . هيبأ نع

 م2 مل 1 3 يدوم سهم
 ةريره يبأ نع « جرعألا نع ( يرْهّزلا نع « ٌرّمْعَم هاورو

 ١ - دواد وبأ هاور )١519( 2راثآلا ناعم حرش يف يواحطلاو ع 475/0 دمحأو 15/5 «

 هب ديز نب دامح ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو « 80/7 ريبكلا مجعملا يف ٍناربطلاو .

 ةميزخ نباو « (5578) دواد وبأ هاور -؟ ) ©» )51١٠١يئطقرادلاو ١44/7 « ىلا مهدانسإب

 هب لئاو نب ركب نع ىيي نب مامه .
 دمحأ :هقيرط نمو « هب جيرج نب كلملا دبع نع « 7١8/7 فّنصملا يف قازرلا دبع هاور -"

 نم هعمسي مل جيرج نبا نأ لاقيو :ئطقرادلا لاقو ©« يئطقرادلاو «

 . يرهرلا

 . ةجام نبا هل ىور « ثيدحلا كورتم وهو « يملسألا رفعج وبأ وهو -4
 نب رمعم ىلا امهدانسإب « 45/7 راثآلا ناعم حرش يف يواحطلاو « 777/6 دمحأ هاور -ه

 . هب دشار



 « بّيسملا نب ديعس نع « يرْهُزلا نع 2 ١نيسح نب نايفس هاورو

 . ةريره يبأ نع

 5 ع
 نب ديعس نع رهزلا نع : "رفاسُم نب دلاخ نب نمحرلا دبع لاقو

 * ةلسرم « بّيسمل |

010 0 2 
 باوّصلاو 4 هيلع عَباَتي م دشاَر نب َناَمْعْنلا نع 5008 ثيدحو

 ساهر مر 3”

 . الّسْرُم جيرج نبأ اورام
 « دلاخ نب نمحرلا ُدبع ُهاَوَراَم :باوُصلا « َةريَرُه يبأ ثيدَح كلذكو

 *يراصنألا ةمرص وبأ ٠
 هما ع

 . زيريحم نباو : ةولؤل :هنع ىور

 . هع 5 فلا

 ١ - اهيف نعط امم يهف « يرهزلا نع هتياور نم الا ( لوبقم هتيدح .

. 
 امهريغو ملسمو يراخْبلا هل ىور « ةقث وهو « يرصملا يمهفلا وه -؟

 هب رفاسم نب دلاخن نب نمحرلا دبع ىلا هدانسإب « 15/؟ راثآلا يناعم حرش يف يواحطلا هاور -*

 « هيلا رشي مل ناو فتصملا نم اهلقن هنا ودبيو , ةفرعملا يف ميعُت وبأ اهلك تاياورلا هذه لقن -4

 . ثيدحلا اذه قرط هيف فالخلا بعوتسا دقف « 105/5 يعليزلل ةيارلا بصن :رظناو
5 

 دسأو ؛597/4١1 باعيتسإلاو « 7914/8 ةباحصلا ةفرعمو « ١88/4 يناثملاو داحآلا -ه 03

 ةباغلا 5/5/١ « ةباصإلاو 5١4/197 .

 حلا



 نع « َناَّبَح نب ىيي نب دّمحُم نع « نامثع نب ُكاَحَّضلا انثدح « يفتحلا ركب

 :زيريحم نبا
2 
 7 مادام ع

 ينب ةَوْرَغ يف ءاّسن اوُباَصَأ اَمُهّنَأ :ُةاَرَبخَأ ةّمْرص ابأو يِرْدَحلا ديعّس ابأ نأ

 « عمتي نأ ُديِرُي ْنَم امو ؛ ًالمأ حك نأ ديرب ْنم اّنم َناَكَف ٠ قلطصصملا

 « قلك هللا لوُسَرل كلذ ائركذق « رئاجب َسِيَل :اًنضْعَب لاقف « لزَعلا يف اَنْعَجاَرَتف
2 

 ١ ةّماّيقلا مْوَي ىلإ ٌقلاَم َرُهاَم َرَدق هللا نإف « اوُلِزْعَت ال نأ ْمُكيلعال :لاقف

 انثدح « قاحسإ نب ليعامجإ انثدح « يدادْعُبلا بوقعي نب ليعامسإ انربخأ

 نع « ديعس نب ىيي نع « لالب نب ناميلس انثدح « سيَوُأ يبأ نب ب ليعامسإ

 سايب يع

 :ةّمرص يبأ نع , ةؤلؤل نع « ناّبَح نب ىيي نب دّمحُم

 ' يالْؤَم ىتغو « يائغ َكّلأْسَأ ين َّمُهّللا :لاَق هنأ « هلو يبلا نع
 . ةمرص يبأ نع :لاقف « لالب نب ناميلس نع هاور اذكه

 نب كاحضلا ىلا امهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُن وبأو « 7780/5٠ ريبكلا مجعملا يف ناربطلا هاور - ١

 . هب نامثع

 ديعس يِبأ ثيدح نم « 8و ءالاو 4"«2و 2 57/9 دمحأو « )١5578( ملسم هاورو

 .. هب يردخلا

 يبأ نب ليعامسإ ىلا مهدانسإب 2110/١ كلا يف يبالوُدلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور -؟
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 هوفلاخف « ديعس نب ىيحب نع « امهريغو دعس نب ثيللاو « يروثلا هاورو

 6 ا لور عم نيرجاهمسلا يق هااذع

 ( هّمأ نع « ديّبُع نب َسْنوُي نع « دايز نب دحاولا دبع :هنيدح ىور
 :تلاق

 رب هم

 ' ةّيفَص ابأ ىَنْكُي « َنيرحاهملا ّنم و ّيبلا باَحْصُأ نم الُحَر ُتْيَأَ

 . " ىّصحلاب ْحّبَسُي َحَبِصَأ اذإ ناكو « انُهاَه اَئَراَج َناَكو

 امهدانسإب « 30/57 ريبكلا مجعملا يف يف ناربطلاو « (555) درفملا بدألا يف يراخُبلا هاور ١-

 . هب ناّبح نبا نع ديعس نب ىي نع ثيللا ىل

 نع ديعس نب ىيي نع ديزي نع « 407/8 دمحأو 2708/٠١ فّنصملا يف ةبيش يبأ نبا هاورو
 . ةؤلؤل دانسإلا يف ركذي ملف « هب ةمرص يبأ همع نع ناّبح نبا

 ةباصإلاو « 105/5 ةباغلا دسُأو « ١791/5 باعيتسإلاو « 7974/8 ةباحصلا ةفرعم -؟
5/7 . 

 ىلا امهدانسإب « ١07/9 لاحرلا ةفرعمو للعلا يف دمحأو « 70/17 تاقبطلا ْف دعس نبا هاور +

 . هب دايز نب دحاولا دبع نع ملسم نب نافع

 . هب ديبع نب سنوي نع ملعألا نب ىلعملا ىلا هدانسإب ؛ 4 4ص كلا يف يراخخُبلا هاورو
 ضعب ىلع توح لاو « ةيرهاظلا ةبتكملا نم ةروصملا يهو « ةثلاثلا ةعطقلا تهتنا اذم؟ :ةظوحلم

 اضيأ ةيرهاظلا ةبتكملا نم ةعبارلا ةعطقلا اهولتتو « نوثالثلاو عباسلا ءزجللا اهيفو « نّكلا

 يف لا ةريخألا ةعطقلا يهو « ءاسنلا مجارت ضعب اهيفو « نوعبرألاو يناثلا ءزجلا يهو

 . انتزوح
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 [ءاسنلا باتك]

 ' [خ يبلا تاي ُرْكذ]

 لو . " هللا لوسر تنب بئيز "7

 ربنا عب ل عاب 0 * بلع عع يفد * و يا يللا #
 نبا صاعلا وباو ( دليوحخ تنب ةلاه همأو « مسقم :لاقيو « مساقلا همساو

 007 2 ل7 م 18 يي هما

 وهو اهجورت «ءاهحوز وهو « دلي
52 

 وع "[تنب جيد ُتحأ ُهّنَأ] « بَتيَر ةلاخ
 ملا

 .٠  6 01عيب ًَّ ل 0 رع 2 2 ل مهم. 2 4 ها . ََ و 04

 ةنيدملا صاعلا وبأ مدقف ( ةنيدملا تأ مث « فئاطلا بئيز تن ع ٌكرّشم

 اَمدَر :لاَقُيو « ديدَح حاكني بْنَ ِهْيَلَع و بلا ٌدَرَف « ُهمالْسِإ َنُسَحو ّمَلْسأَ
 000 . حاكَتلاب اهيلإ

 اهّدعَب كلّه مث « نيرهشو َنينس عْبَسل ةرجه لا َدعب ةئيدملاب ْبَنْيَر ْتَناَمو

 . ماّوَعلا نب ريبزلا ىلإ ىصْوأو « ٍصاَعلا وبأ

 نب نسحلا انثدح :الاق ؛[َناميَلُس] نب دمحأو « ناميلس نب ةّمْقيَخ انربخأ

 نب ٌدواد نع « قاحسإ نب دّمحُم انثدح « نوراه نب ُديزي انثدح « مَّرْكُم

 :سابع نبا نع ع ةمركع نع « *نيصحلا

 ١- حيضوتلل اهتعضو ةدايز نيتفوقعملا نيبام .

 ةباحصلا ةفرعمو « 7271/0 يناثملاو داحآلا -؟  » 5١914/5دسأو ؛ 0/4 باعيتسالاو

 ةباغلا /97/ :١ « ةباصإلاو /556/9 .

 "- ميٌعُت يبأل ةفرعملا باتك نم هتكر دتساو « لصألا نم طقس نيتفوقعملا نيبام .

  -4ارارم مدقت « ملْذح نب ناميلس نب دمحأ وهو «أطح وهو « ناملس :لصألا يف .

 نبا لاق امك ةركنم اًهإف « ةمركع نع هتياور يف الا « ةقث وهو « يندملا ناميلس وبأ وه -ه

 لامكلا بيذق :رظني « هريغو ييدملا 7079/8 .
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2 

 ١ لوألا حاحنلاب ننس عبر دعب صاَعلا يبأ ىلع ُهَنتَبا َّدَر كلي هللا لوُسَر نأ

 نع « نوُراَه نب ديزي انثدح ء مركم نب نسحلا انثدح ع ةمئيخ انربخأ

 :هَذَج نع « هيبأ نع « بيٌَعُش نب ورمع نع 2 ةأطرأ نب جاجحلا
 ' ديدَح حاكنو « ديدَح ِرْهَمِب صاَعلا يبأ ىلع ّبَنيَ ُهنا َدَر و يبل نأ

 , رص يدادَْبلا رفعج نب هللا دبع و « ناميلس نب عيبرلا نب رمع انربخأ

 . بويأ نب ىجي انثدح :الاق

 ليعامسإ وبأ انثدح « يدادْعَبلا ميهاربإ نب هللا دبع نب دّمحُم انثدحو

 ع بويأ نب ىيحي انثدح « ميرم يبأ نب ديعس انثدح :الاق « ليعامسإ نب دّمحُم

 ريبزلا نب ةورع نع « ةورع نب هللا دبع نب رمع ٍنئدح « داحلا نب ديزي انثدح

 :ةشئاع نع )

 ١ - يذمرتلاو « (5؟٠14 ) دواد وبأ هاور )١١45(« جام نباو ) 2» )5٠١9دمحأو ١/اهم

 ) ةرهاطلا ةيرذلا يف يبالوُدلاو ) » )5١1هب نوراه نب ديزي نع. .

 هب نوراه نب ديزي نع « (57) ةرهاطلا ةيرذلا يف يبالوّدلاو « 700/1 دمحأ هاور -؟

 يذمرتلا هاور )١١57( « ٌهجام نباو )٠١٠١( « 2روصنم نب ديعسو ٠١١1/79 « 2ىلا مهدانسإب

 فيعض ثيدح اذه (هتنبا بنيز در) جاجح ثيدح يف :هلوق هيبا نع دمحأ نب هللا دبع لقنو «

 هللا ديبع نب دّمحُم نم هعمس امنإ « بيعش نب ورمع نم جاجحلا هعمسي مل «هاو :لاق وا

 ٠ لَو ينلا نأ ىور يذلا حيحصلا ثيدحلاو « ائيش هثيدح يواسيال يمزرعلاو ( يمزرعلا

 لوألا حاكنلا ىلع امهرقأ .



 رتسصا ع نا 0

 َعّم ةكم نم هنا بديز ْتَحَرَح « ةنيدملا ّمدَق اّمَل و هللا لوُسَر نأ

 ُلَرَي ملف « دوْمألا نب , ٌراّبه اهَكرْدأَف  اَهرْنَأ يف اوُحَرَحَف « ةئاّتك ِنْبا وأ ةُئاّتك

 تلمح ) مد تقيرشاو اهنَطَب قام ْتقلأو اهعرص َىَّت ) هحّرب اهريعُب نم

 تاكو , ء اهي اقخأ نخل : يأ ولك اتلاقف .ءةمأ ثو مشاه وثب اهف رعت
9 

2 

 ل ةكراخ نب ديزل هل لوسي لاقف « كيبأ ٍبَبَس يف اذه :دنه
- - 

 مسا مع

 «اهاّيإ اًهطْغأف « يمئاخ ذُحَف :لاق هللا لوُسَراي ىلب :لاق ؟ بيري ينيجَت

 يبأل :لاقف ؟ ىَعْرَت ْنَمل :لاقف « ًايعار يقل ىّتَح ْفْطَلَعَي َلرَي ملف « ٌدْيَر قلطناف
 2 يدع عاش ل

 مث : انيش ُهَعَم َراَّسَف « دّمحُم تنب بكير :لاق ؟ منا هذه نمل :لاق « صاَعلا

 ع مَعَ :لاق ؟ دَحأل ُهركذتالو « اَهاّيِإ اًهيِطْحُت ايش كيطغأ نأ كل لَه :هل لاق

 . مئاخلا ٌهاَطْعَأَف

 ْنَم :تلاقف « ُهئكرَعَف مَا اَهاَطْعأَف ٠ ُهَمَتَع َلَحْدَأَك ءيعاّرلا َقَلَطئاَ
 :لاق «اذكو اَذَك ناَكَمب :لاق ؟ ُهَتكرَت 2 :تلاق َلُحَر :لاق ؟ اذه َكاَّطْعَأ

 يبكرا :ةئو اً لاق « ُهنِماَح اًمَلَف « هيلإ ْتَحَرَم َرَخ ّلْيَللا َناَك اذإ ىّنَح ْتَنَكَسَف

 بكف ؛ رعب ىلع يَ ني ابك نكأو ٠ ال :تلاق « ريعب ىلع يدي نيب

 . تن ىَّنَح « هءاَرَو تبكرو
 000 « يتانَي لّضفأ يه :لوقي ُمالَّسسلا هيلع هللا لوُسَر ناكف 3 3

2 

 كد , ثيِدَحاَم :لاقف ٠ َةوْرع ىلإ َقلَطلاَف « ِنيَسحلا نب ىلع كلذ َعّل
 بحاأ

 ل

 ١

2 

 5 ل 0
 0 9 نأ هللاو :ةوُرُغ لاق ؟ َةّمطاَف َقَح هيف ُصقَتنت هب ثّدَحَت َكْنَع

 هر
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5 

 الف كلذ َدْعَب '[اّمَأ] و « اهل وه ًاَقَح ةمطاف ّصقَتْنأ نإو ُبركملاو ُقرشملا

 و

 نبا نع « قازرلا دبع نع « ميهاربإ نب قاحسإ انثدح « ةمثيح انثدح

 :دحاو ٌريغ يل لاق :لاق «٠ ٍجيَرَح
 لَو هللا لوُّسَر ةايح يف تيفوت « ٌهو هللا لوُسَر تائب ىَرْبك ْبَنْيَز تئاك 00 م نة 0 00 2 00 2 موس ها

 :لاق « ؟َيلّمؤملا ٍرْكَب يبأ نب َرَمُع نع :ٍراْكَب نب ُريبُرلا لاقو

 دقو يلع يفوتو « ةَماَمَأو اًيلع ُهَل تَدَلَوَف صاعلا يبأ تْحَئ ُبَتيَر تناك

 . © َملحلا َرَهاَن

 ١- رداصملا تءاج هبو « قايسلا عم بسانتيام تبثأ دقو « املف :لصألا يف .

 « ؟17/» راتسألا فشك يف امك « هدنسم يف رازبلاو « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور -؟

 ء١/1 ثيدحلا لكشم نايب ف يواحطلاو « (08) ةرهاطلا ةيرذلا يف يبالوُدلاو

 لئالد يف يقهيبلاو « 47/4 كردتسملا يف مكاحلاو « 471/77 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو

 . هب ميرم يبأ نب ديعس ىلا مهدانسإب « »/١67 ةوبنلا

 نبا لاقو . حيحصلا لاجر هلاجرو :رازبلل هازع نأ دعب 7١12/4 دئاوزلا عمجم يف يمشيملا لاقو

 . ديج هدنس ١١: 9/7 يرابلا حتف يف رجح

 . هب يربدلا ميهاربإ نب قاحسإ نع « 474/7١ ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -*

 يف ءاج هلثمو « مالعألا ةسرهف رظني « راكب نب ريبزلل شيرق بسن ةرهمج يف هبسن ءاج اذك -4
 :لاقو « أطخخ وهو يلصوملا ٠٠١/5: ليدعتلاو حرجلا يف ءاجو « 4717/7 يبهذللل يغملا

 . ثيدحلا كورتم ثيدحلا بهاذ :هلوق هيبأ نع لقن مث « ندرالا يضاق

 . هب راكب نب ريبزلا ىلا هدانسإب © 4714/75 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -ه
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 ١ ١ ها لوُسَر تدب مول مَ +00
 اهَحَررَتو « اهب اهب لْحْدَي نأ لْبَق َتاَّمَف ٠ بهل يبأ نب ةبْثُع تخت تناك

 مدقم دعب ؛ ماي ةَرَسَع
2 

 و رْهَشو ننس ناَمَنل تيقوتو « ةّيقَر دعب َناَفَع نب َنامْثُع

 . كلام ْنب سنأ :اهنع ىور

 " اهكتحَوَرَل ةئلاَث يدْنع تَناَك ول :هلي يبلا لاق
 2 بتر مُث « هدّلو ٌربكأ وهو ٠ مسالا : يبا ُدَلو :ِراَكَي نب ُرُرلا لاق

 « ةّوُبنلا دعب دلو « ٌرهاطلا ُهَل لاقيو « خبّلملا هَل ُلاَقُب َناَكو « هللا دبع ّمْث
 , لّوألاف لوألا اذكه « ةّيقر مث (؛ 5 « موثلك مأ مث « اريغص تامو ع 00 كل 006 0 بط ف رمد 2 2 2

 . ” ةكمن ساقلا

 02 اف

 . ةيدخ نم 6 هللا لوثر دلو نأ ٌةعطاَق انا 4 :ٌةريغ لاقو

 هللا دبع موت تناك لب :لاقيو

 ليعامسإ انثدح « قاحسإ نب ليعامسإ انثدح « بوقعي نب ليعامسإ انريخأ

 نع « ديعس نب ىيي نع « لآلَب نب ناميلس نع « يخأ ٍئئدح « سيّرأ يبأ نب

 :كلام نب سنأ نع « باهش نبا

 دسأو «1987/4 باعيتسإلاو « 3994/5 ةباحصلا ةفرعمو « 7/8/٠ يناثملاو داحآلا ١-

 . 5848/4 ةباصإلاو « 785/17 ةباغلا

 . ركاسع نبال هازعو « 7ا//11 لامعلا رتك يف يدنهلا يقتملا هركذ -؟

 . ١3ص شيرق بسن يف هركذ « ريبزلا مع هللا دبع نب بعصمل لوقلا اذه -#
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 عل وهم
 ١ ايس ريرَح بو 3 هللا لوُسَر تنب موك ّمُأ ىلع ىأر ُه

 "يرْهّزلا نع ٠ ةعامج ُةاور

 2 م
 210 هل 2 ىمل# هم

 0 ةمأ أ ناكر ( ضاع

 . دانسإلا اذه الإ لَو ّيبلا نع ُفَرْعُيال «ٌبيِرغ
 انثدح , دهف نب ميهاربإ انثدح : َةَدْنَم نب ىحي نب نمحرلا دبع انثدح

 ١- هب سيوأ يبأ نبا ىلا هدانسإب « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور .

 محجعملا يف يناربطلاو « (7594) ةجام نباو 2.151/8 يئاسنلاو « (5050) دواد وبأ هاورو

 هب يرهزلا باهش نبا ىلا مهدانسإب « 44/4 مكاحلاو « 477/15 ريبكلا .

 ناسللا « ريرح اهطلاخي دورب :لاقيو « رويسلاك ّرقلا نم لمعُت طوطخ هيف ريسم بوث :ءاريسلاو
 ايل

 نباو « دشار نب نامعنلاو « بيعشو « يديبزلا هاور « اذه حيحصلا :مصاع يبأ نبا لاق -؟

 بنيز ىلع :لاقف هنع هتياورب رمعم درفناو « عينم وبأو « جيرج .
 »- دبع ىلا هدانسإب « 554/0 طسوألا مجعملا فو 2« 37/55 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور

 هب حور نب ميركلا .
 نسح هدانسإ : 87/9 دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا لاق .

 ةحام نبا ننس يف هثيدحو « لوهحم هوبأو 2« فيعض وهو « حور نب مركلا دبع هيف :تلق .
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 . " اهتبْخص ٍلْثم ىلعو « هير قاَدُص ٍلثم ىلع « ٍموُنلُك
 . نامثع نب دّمحُم هب َدرفَتو « دانسإلا اذهب ٌُبيِرَع

 « ناميلس نب ميهاربإ انئدح « رعي يركْمَعلا ليعامسإ نب دمحأ انربخأ

 نبا نع « ٍليَقُع نع « ةعيهل نبا انثدح ء حلاص نب هللا دبع حلاص وبأ انثدح

 :نافع نب َنامثع نع « بّيسملا نب ديعس نع « باهش

 َناَمْهَل نامثعاي َكاَرَأ يِلاَم :لاقف « ًاَموُمْهَم َناَفْهَل ُهآَر لَو هللا َلَوُسَر نأ

 ندب تنام « يلع َلَعَداَم دَحأ ىلع لَ لهو « هللا َلوُسَراَي :لاق ؟ اموُمْهَم

 « دئآلا رخآ ىلإ كبييو يي اف هلا عطقلاو « يدْنع تناك يّنلا هللا لوُسَر

 وه امَتيَبف :لاق « هلوقأ يّمُأو يبأب هللاو يأ :لاق ٠ نامثعاي كلذ ٌلوقتو :لاق

 لَحَو رع هللا ِرْمَأ نَع ينرُمأَي ليربج اذه « نامثعاي :ِكلي ّيبلا َلاَق ذإ « هٌرواَحُي
 03 مهاسا "5 صفر م م نت راو هر » ع
 :لاق « ”اهترشَع لثم ىلعو ٠ اهقاَدّص لثم ىلع ٠ وثلك مأ اهتحأ َكَحَوَرَأ نأ
- 

 لا ربل

 “ اًهايإ هَحوَرف

 ١- ةجام نبا هل ىور « كورتم وهو « دّمحُم ناورم يبأ دلاو « يندملا نافع وبأ وه .

 مامالل ةباحصلا لئاضف باتك ىلع هاداز اميف يعيطقلاو هللا دبع و « )١١١( ةجام نبا هاور -7

 لامكلا بيذه يف يزملاو ا ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو عءه8٠7و ءاهذه/١ دمحأ

 . هب يومألا نامثع نب ناورم ىلا مهدانسإب «. 8

 . 5958/4 ناسللا « ءاسنلا نم اهتعامج يأ :اهترشع -»

 . هب يرطملا حلاص نب هللا دبع قيرط نم « 49/4 كردتسملا يف مكاحلا هاور -4
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 . ةعيهّل نبا هب درفت « دانسإلا اذهب ُبيِرغ

 حيرُش نب هللا ديبع نب هللا دبع انثدح « يراخُبلا يّرسلا ْنِب لهّس انثدح

 همام ع ها ب

 :لاق ( ةمامأ يلا نع « مساقلا نع « ديزي نب يلع نع « رحز نب هللا

 انِم > :دلي هللا لوسر لاق « ربقلا يف هللا لوسر تنب موثلك مأ تعضو امل 5 1 ب 4 ريس تام 0 5 ب ودع و رم 822 2 7 سَ

 ب اا #ش ع” 7 هر رشم ب لس ار شو 000 10 ا
 « هللا مسب :هللا يب لاق مث ( ١ « ىَرْخأ ٌةَراَث َمُكُجرح ابو َمُكُدمِعُت اِفَو َمُكَدتَقَلَح

 "بوُبحلا مهيلإ ٌحَرْطَي قفطف ( ٌمالَّسلا هيلع هللا لوُسَر ةلم ىلعو « هللا ليبَس فو

 بيطي ٠ و « ءيشب سيل اذه نإ الأ :لاق م « نبللا لالخ اودَّس :لوقيو «

 . ” يحلا سفنب

 3“ اها

 ؛ [َو هناَّمَع ٌركذ]

 * فاَنَم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع تنب ةّيفص 4

 . ماوعلا نب ريبزلا مأ « هِي يبلا ةمع ها 20 نر ” م

 ١- هه :ةيآلا ءهط ةروس .

 ناسللا « تّنفملا ردملا :لاقيو « بارتلا :بوبحلا -؟ ١/585 .

 *- ديبع ىلا مهدانسإب « 409/ ننسلا يف يقهيبلاو ع 7079/5 مكاحلاو « 704/0 دمحأ هاور

 هب رحز نب هلل .

 فيعض هدانسا :47/ دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا لاقو .

 قشمد خيرات يف ركاسع نبا هاورو ١57/8 « هب يرسلا نب لهس نع ُهَدْنَم نبا ىلا هدانسإب .

 حيضوتلل اهتعضو ةدايز -؛4 .

 باعيتسإلاو « ”89/1/5 ةباحصلا ةفرعم -ه ١407/4 « ةباصإلاو ء 178/19 ةباغلا دسأو

. 

 هلا



 . ةّيزاملا ثراحلا ةنبا ُدنهو « ٌيبَُرلا :اهنع ىور

 دّمحُم انثدح :الاق « رْصَن نب دّمحُم نب يلعو « دعس نب دّمحُم انربخأ

 رفعج ُتنب ٌةورُع ُمُأ انتثدح « ١ ُيوْرَفلا دّمحُم نب قاحسإ انثدح « بويأ نب

 دبع تنب ةّيفص 'اهتّدَح نع « ريبُرلا هيبأ نع « اهيبأ نع « ريُرلا نب

 :بلّطملا

 ٌعِراَف : هَل لاقي مط يف هءاسن َلَعَج ٠ ”دُحُأ ىلإ جرح امل لي هللا َلوُسَر نأ

 اذإف : لي بلا ىلع َُلْطَي ُناَسسَح َناَكو « تبان نب ُناّنمح َنْهَعَم َلعَجو :َلاق ٠؛

 :تلاق « ُهءاَرَو َّمَحَر َعَجَر اذإو ٠ ؛ ٍنْصُحلا يف وهو ُةعبتت نيك ملا ىلع هش

 تلقف « اَنْيَلَع لَطأ ىَّتَح نصحلا يف يف ْمُهُدَحَأ ىقرف « دوُهَيلا نم سان ءاَجَف

 لع ّيبلا ْعَم ُتْنْكَل يق َكاَذ َناَك ول : يف َكاَذ امو :لاقف . هلا هيلإ مَ :ناّسَحل

 :تلق ع هّيحَّرَط اًملَق «؛ هنعطَف ىّبَح ُهسَأر ُتبَرَضَف هيلإ ُتْمَقَف :ةّيفص تلاق ٠

 ام هللاو :لاقف « نيصحلا نم ٌلَفْسأ ْمُهَو مهْيَلع هب ملف هسأر ىلإ ْمُ ؛ ناَسَحاي

 نأ اًْملَع هللاَو نق :اوُلاَقَف « مِهْيَلَع هب ْتْيَمَرَف « هسأرب ْتْذَحأَف :لاق « ف َكاَذ

 . اوُبَهَدو اوقّرفَتو « ٌدَحَأ مُهَعَم َسْيَل « ًاقولخ ُهَلْخَأ كرْثَي نكي م ًادّمحُم

 «امهاقتنا ثيداحأ يراخبلا هنع ىور « ثيدحلا برطضم وهو ع يندملا بوقعي وبأ وه ١-

 . ةجام نباو يذمرتلا هل ىورو

 . ىلعالا اهتددج ةيفص ناف « ةورع مأ ىلا عجري انه ريمضلا -9

 « حيحصلا وهو « قدنخلا :كردتسملا يف ءاجو « يناربطلا يمجعم يفو « لصألا يف اذك -#

 . 57؟/؟ ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلا لاق امك
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 (ْذاَعُم ْنِب دعس اب ٌرَمو :تلاق
#2 

 سا م مع كس غهأر هع ًََى *و ع
 لبق اسرعم ناك هنأك « ةرفص ربأ

28 ١ 
 هبو

 ءك ث ءللذ
 : زجدري وهز ( كلذ

 . لجألا ناك اذإ توملااب َسأَب ال لَمَح اَجَيملا ُكرْدُت اليلق الُهَم * نس 1 32 2 © مر 20 8 2 2 هل
2 

 . ' دانسإلا اذهي الإ فريال « ٌبيرغ
2 

 " [مشاه] نب بلطملا دبع تدب ةكتاغ هوه

 يبنلا ىلع دفو دق ناكو « لقعم نب ةئراح نب ةنادعس نب لمح وه لئاقلاو « هب لثمت تيب وه ١-
 . ١//351 باعيتسالاو « 795/١ ئطقرادلل فلتخملاو فلتؤملا :رظنا « اءاول هل دقعف « ٌدِيي

 يف مكاحلاو 1١5/4« طسوألا مجعملا يفو « 771/55 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -؟

 . هب يورفلا قاحسإ ىلا مهدانسإب « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو « 50/4 كردتسملا

 . فيعض امهدانسإو :لاقو « ىلعي يبأو رازبلل هازعو « ١74/5 عمجملا ف يمئيهلا هركذو
 « ةيفص تناك :لاق « ريبزلا نب هللا دبع نب دابع ىلا هدانسإب « ةريسلا يف قاحسإ نبا هاورو

 . عطقنم وهو « هركذف
 انايج ناسح ناك :لاق هنأ مهضعب نع يليهسلا نع 00/5 ةياهنلاو ةيادبلا ف ريثك نبا لقنو

 :اولاق « عطقنم وه :اولاقف « ريخلا يف اونعطو « كلذ نورخآ ركنأو :لاق « نيجلا اديدش

 «ءامهريغو باطخلا نب رارضو « ىرعبزلا نباك « ءارعشلا نم نيكرشملا يجاهي ناك دقو

 ريدقتبو :اولاق « يرمنلا رمع وبأ خيشلا كلذ ركنأ نممو :لاق « نيّجلاِب مهنم دحاو هريَعُي ملف
 « يليهسلا اذه ىلا لامو « ةضراع ةلعل ماطآلا ف اعطقنم ناك هلعل « ربخلا اذه ةحص

 ذاتسالل (انابج نكي مل تباث نب ناسح) باتك اضيأ رظنيو « 448/١" باعيتسالا :رظناو

 هيلع ديزمال امج اهيلع ملكتو « انتمو ادنس ةصقلا هذه لطبأ دقف « يشارخلا حلاص نب ناميلس

 ةباصإلاو « ١865/19 ةباغلا دسأو 2١880/4 باعيتسإلاو « 7791/5 ةباحصلا ةفرعم - 0

6 . 

 . رهاظ اطخ وهو « ماشه :لصألا يف ءاجو « رداصملا هذه نم نيتفوقعملا نيبامو

 نان



 لَو © 0 هس

 هما ع ما رمد ىو
 . طيعم يبأ نب ةبقع تنب موثلك مأ :اهنع تور

 انثدح 4 نوراه نب ديز نب دمحأ انثدح « يزورملا نوع وبأ انثدح

 نع « يرهزلا باهش نبا نع « "فّوَع نب نمحرلا دبع نب رمع نب زيزعلا
 072000 هلا 0 ميا رمد نب و

 0 « بلطملا دبع تنب

 تقلَتف « َنكرلا اهب ىَمَرَق 2 "ِسْييُق يبأ نم ٌةَرْحّص َدَحَأ ًابكار تي
 ينب رود ريغ ( ةرئسك ُهْنم ْتَّلَعَد الإ ش شْيَرَق رود يم نم راد انيمي اف« ةرئعتملا

 :تلاق « اهيركذتالو اًهيِمُبكاَف « اَيْوُرَل هذه نإ :سائعلا لاقف :تلاق « َةَرْهُي

 « هيبأل ٌديلَولا َركذف « ُهَّل اهَرْكْذَف « ةَعيب مير نب ةّثغ نأ ةلولا يقلف ساّعلا حف

 « ٍضْيرَق ْنِم طر يف ٍلْهَح وبأو ةيعكلاب فوطأ ُتْوَدَعَف :ساّبعلا لاق

 ْنِم َتْعَرف اذإ ٠ لفل ابأي :لاقف ٍلْهَح وبأ ين :آر اّمَلف « ةكتاع ايؤرب َنوُنَدَحَتي
 :لفخوبأ لاق ٠ مهتم شلح ىتحل لأ نطو تلق ادب ليف كفا

 ١- يذمرتلا هل ىور « ثيدحلا كورتم وهو « يثدملا « تباث يبأ نباب فورعملا وه .

 نع هل سيل هنأو « هفيعضت هيبأ نع لقنو « 7/8 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذ -؟

 حيحص ثيدح هريغو يرهزلا .

 - ةسيكلملا روصقلا مويلا هيلع عقتو « افصلا ىلع فرشم ةّكم يف روهشم لبج وه :سيبق وبأ
 مارحلا دلبلا رابخأب مارغلا ءافشو « 45/4 يهكافلل ةّكم رابخأ :رظني « ةبعكلا ىلع ةفرشملا

 يسافلا نيدلا يقتل 019/1 .
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 تَمَعَر دق ! مكواّسن ًابنتت ىَّبَح ْمُكَلاَحِ انتَ مُكيضَر اَمأ ٠ « بلطملا دبع يبنئباي 2 .

 نإف « ثآلثلا هذه ّصّئرَئَئَسف « ثآلث يف اوُرْلا :لاق ُهلأ هذه اهاَيؤر يف هكَتاَع

 ٍلْهَأ ب ابدأ مُكلا ادكك مُكيلع اع نت أذ , نوُكَيسَف اقَح لوقتام ناك
 كلذ ُتْدَحَح نأ الإ ءيش هيلإ ينم ناكام هللاَوف :سابعلا لاقف « بّرَعلا يف تيب

 . ايش تأر نوكت نأ تركلأو ٠
 :تلاقف + بطلا دبع تا نب ثا بأ اطسنأ 5 نسل

 رىممق عاش لع

 ( ْعمْسُت تنأو ْمكؤاَسَن واقي من

 ُتْلَعفاَم هللاو دق :تلقف لق رح 06و ذو 0 ادلع نكي م

 َداَع نإف « هل نَضّرَعَتال « ّلَحَو ّرَع هللا مأو , ءيشب بك كيلإ يّنم َناَكاَمو ٠؛

 ْكئيفكَأل
 : ٌّبَضْعُم انأو « ةّكتاغ اَيْوُر نم ثلاثلا ميلا يف توت :ساّبعلا لاق

 « هوحخت يشْئمأل يّنِإ هللاوف :لاق « هن ُهَكرْذَأ نأ بحأ رم يتئاَف ذق هلأ ىَرأ

 جرخ ذإ ءرصبلا ديدح ؛ ناّسَللا َديِدَح ( هحّولا َديدَح ' ًاقيفح ًالُحَر ناكو

 ينم كرف اذه لح ! هللا هلل :يسفت ف ُتلقف ؛ دقي دجلسملا باب رخل

 ورْمَع نب ْمُضْمص توص عمس : ْعَمْسَأ ملام ّعمَس ْدَق اذإف  ُهَمتاَشَأ نأ مه سل

 قشو « ُهلْحَر َلّوَحو ٠ " ةريعب َعَدَج ْدَق يداولا نط حَرطَي ٠ 'يراَفل

 ١- هيلع درت لد كنأ نيع. « ريغت يأ :ريغ .

 ص طيحملا سوماقلا « هفارطأ نم افرط عطق يأ :هريعب عدج -؟ 4١5 .

 حي



 - - هت 2 3 م

 يف دّمحُم َجَرَح نق « ١ ةّميطللا ةّميطللا « شْيرق َرَشْعَماَي :لوقي وهو « ُهّصيمَق
2 

 32 - 3 هوم ع 28 0

 . ثوّعلا ثْرَعلا « اهوكرّذُت نأ مكاَرأ اَم « هباحص

 " رْمألا يف ءاَحاَم يّنع ُهَلَعَشو « ُهْنَع ينلَعَشف :اتعلا لاق

 يبأ م ةربو « ءاضيبلاو « ةميمأو ( ةكتاع :تامع تس ٌهَْو يبلل ناكو

 ا

200 

 . ىورأو ( ةّيفصو « دسألا دبع نب ةملس

 3 07 7 اما 4 0 1 ساما و. هو 6.

 « ىّورأو ةكتاع يف فلتخاو « ةّيفَص لإ لو يلا تاَّمَع نم ْملْسُي ْمّلو

 ع يي هم

 . اتملمُأ : : لاقف

 اركب نب دعس نب ثراحلا نب هللا دبع بيّؤذ يبأ تنب ةميلح -5
- 

 . ةتعضرَأ ىلا هلو يبلا مأ همم هك فم 8 "24

 اذه رامضإب ةبوصنم يهو « ةحوتفم فكلاب دسجلا ةحفصو دخلا برض « مطللا :ةميطللا ١-

 . 5 1١”0ا//ه ناسللا « لعفلا

 . هب رذنملا نب ميهاربإ قيرط نم « 44/7 4 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -؟

 . كورتم وهو « نارمع نب زيزعلا دبع هيفو :لاقو « 7١/5 عمجملا يف يمئيحلا هركذو

 سابع نبا نع ةمركع نع مهأال نم يربخأف :لاق « 5414/7 ةريسلا يف امك « قاحسإ نبا هاورو

 يربطلا :هقيرط نم هاورو . هوحنب هركذف :الاق « ريبزلا نب ةورع نع نامور نب ديزيو ؛

 ف يقهيبلاو «ةفرعملا يف ميعُت وبأو 2١9/9 كردتسملا يف مكاحلاو ٠ 7/7 خيراتلا يف

 . ةباغلا دسأ يف ريثألا نباو « 59/8 ةوبنلا لئالد

 ةباصإلاو « 5707/7 ةباغلا دسأو 2 1817/4 باعيتسإلاو « 7797/3 ةباحصلا ةفرعم -*

 . هم
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 ّيبلا ٌعَضْرَأ يذلا « رْكَب نب دعس نب ١ [ىَرُعلا] دبع نب ثراحلا :اهجوّرو

 . " ةسيئأو ع هللا دبع :؟هتوخإو «هنبلب دي

 . بلاط يبأ نب رفعح نب هللا دبع :اهنع ىور

 لو يبنلا جاوزأ ركذ

 8 ؟ امهنع هللا يضر قيّدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع-< هال 1

 تس ُتسنب يهو « اهريغ اركب جوري مل ام , ةكمب اهَحّرَرَت كي يبلا ناك

 نم رهشأ ةعبس دعب « نينس علمت ندب يهو ؛ ةنيدملاب اهب لَخو ( نينس

 ةفالخ ىلإ تيقبو « ةنس ةرَشَع ِناَمّل تدب يهو ضيفو « ةئيدملا همّدقَم
 « َنيعْبَسلا تَبَراَق دقو ( َنيسْمَحو عبس :ليقو « َناَمّنا ةنس تيفوتو (ةيواَكُم

 ماعلا نب ريبرلا نب هللا دبع :ايصَو ناكو ٠ عيقتلاب ذم نأ حصْوَأو

 هللا دبع ّمأ لَو يببلا اَهاّنك
2 2 2 

 نب كلام نب هدْبَع نب ثراحلا نب ناّمْهُد نب يبس تنب نامور مأ اهمأ

 ١- ةباصإلا :رظناو « أطحخ وهو « زيزعلا دبع :لصألا يف ١/45 .

 ١- ةعاضرلا نم دلو يبلا ةوخأو :ييعي .

 ء1 51/0 ةباغلا دسأ :رظنا « ثراحلا تنب يه ةسيناو « ثراحلا نبا وه هللا دبع -*

 . 817/0 ةباصإلاو

 دسأو :418481/4 باعيتسإلاو 2« 7508/5 ةباحصلا ةفرعمو « 5848/0 يباثملاو داحآلا -4
 . ١5/4 ةباصإلاو 2« /1١8/4/1 ةباغلا

 . منغ :شيرق بسن يف ءاجو « يناربطلا مجعم يفو ع لصألا يف اذك -ه

0 



 007 ا ا
 ١ يريبزلا بْعصَم اهبّسن

7 . 2 8 7 7 - 

 بعصم نع « ةمثيح يبأ نب دمحأ انثدح « بيلك نب مثيلا كلذب انربخأ

 لبق ةَيد اتنئامو ٠ َةَيدَحا توم نم ارق اهب َجّوَرَت و يلا َناَكو
 . كلَ نم بيرق وأ « ينس ِثََ ئيدمسلا ىلإ 8 يلا حرم

 ِرَمْعَم نع « قازرلا دبع نع « ميهاربإ نب قاحسإ انثدح « ةمشيخ ٌةاَنربخأ

 :هيف لاقو « اذهي « هيبأ نع « َةوُرُع نب ماشه نع ؛
 7 هام 3 م 2 - لم يا م رع

 اهنع تامو ( عسُن تسب هيلإ تيدْهَأو « نينس تس تنب يهو اهَحّوّرَتو

 " اَهَعَم اهبعلو « َةَرْشَع َناَمَّن تنب يهو

 نب قاحسإو ؛روصتم نب دحأ انثدح ( دايز نب دّمحُم نب دمحأ انريخأ
2 

 ااه ع

 « ةورع نع َ 5 رهّزلا نع نع « رّمعم نع « قازرلا دبع انثدح :الاق ١ ميهاربإ

 . ةشئاع نع

 :تلاق ( ةشئاع نع « هيبأ نع « ةورْغ نب ماشه نعو

 3 و 0 ىلا, ل ع ديس الإ + 2 مس سامع

 ( عست تنب انأو هيلإ تعفُدو « تس تسب انأو و هللا لوُسَر ينَحّوَرَت

 يف راكب نب ريبزلا :اضيأ هنع هاورو « 775ص يريبزلا هللا دبع نب بعصمل شيرق بسن ١-

 . ١5/77 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « 554/5 شيرق بسن ةرهمج

 نم فالخلاو « هريغ هفلاخو « بعصم هبسن اذكه ١917/54: باعيتسالا يف ربلا دبع نبا لاقو

 . ةنانك نب كلام نب منغ نب نم امنا اوعمجأو « ادج ريثك ةنانك ىلا اهيبأ

 محعملا يف يناربطلا :هقيرط نم هاورو . هب رمعم نع ١57/5 فّنصملا يف قازرلا دبع هاور -؟

 1 . 317/77 ريبكلا
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 . ١ َةَرْشَع نامت تنب انأو تامو

 00 6 2 يم 9 هم م سلو
 دامحو « ةنييع نباو « يروثلا :مهنم « ةورع نب ماشه نع ةعامج هآأور

 َّ َ 5 هَ 0

 رلا يبأ ُنباو « دلاخ نب ُبيَهوو « دْيَز نب دمحم نب هللا دبع و «( هدبعو عدا
 00 لا

 .  مهريعو هورع نب

 . " ةشئاع نع ع دوسألا نع « ميهاربإ نع « شمعألا ةاورو

 8 0 8 0 3 _َ 5 را 2 0

 ةديبع بأ نع « قاحسإ يبأ نع « كيرشو 2. فرطمو « يروثلا هاورو

0 

 هلع 58 2 ا ه
 ةشئاع نع « مساقلا نع « ميهاربإ نب دعس نع « يروثلا هاورو

 :قازرلا دبع نع هاورو . هب ماشه نعرمعم نع « 177/5 فّنصملا يف قازرلا دبع هاور ١-
 ريبسكلا مجعملا يف يناربطلاو . 517/5 ىربكلا ننسلا يف يئاسنلاو ©« )١477( ملسم

7/4 . 

 . 1859/19-790 عماجلا دنسملاو « 751/١1 ةرهملا فاحتإ :يف مهيداحأ جيرخت رظنا -؟

 ريبكلا مجعملا يف ناريطلاو 2« 47/5 دمحأو ؛ 87/5 يئاسنلاو )١55٠0(« ملسم هاور -“

 . هب شمعألا ىلا مهدانسإب «

 . 74/9 ريبكلا مجعملا يق يناربطلا هاور + يروثلا ثيدخ 4

 يف يناربطلاو « ١7١/5 ىربكلا ننسلا يفو « 87/5 يئاسنلا هور « فيرط نب فرطم ثيدحو

 . 77/7 ريبكلا مجعملا

 . 717/71 ريبكلا مجعملا يف ناربطلا هاور «٠ هللا دبع نب كيرش ثيدحو

 يروثلا ىلا امهدانسإب © 77/71 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « ذاحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور -ه

 . هب



 نع «٠ بطاح نب نمحرلا دبع نب ىيي نع , ورمع نب دّمحُم اورو

 . ١ ةشئاع

 :ةشئاغ جيوزتو ٠ ةجيدخ ةافو ركذ يف
 نب قاحسإو « روصنم نب دمحأ انثدح « دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 نأ « هيبأ نع « َةوُرُع نب ماشه نع « رّمْعَم نع « قازرلا دبع نع « ميهاربإ

 هللا دبع ّمأب ينتكا :ي هللا ُلوُسَر اهّل َلاقف « يرْيَغ هيك ا كئاّسن لُك

ُ 
 م 5 2 هرم ها يم 7 .: 2 م كوم

 . طق دلت ملو « ْتَناَم ىتح « هللا دبع مأ :اهل لاقي ناكف «

 و
 ساو

 نب .لمؤم انثدح « "نابيش نب دمحأ انثدح ع« برقعي نب دّمحُم انربخأ

 .:ةشئاع نع « هيبأ نع « ةورع نب ماشه نع « نايفس انثدح « ليعامسإ
 2م ١ ٠ و 9 ناسا 2

 . ؟ اهل دلي مل ام « هللا دبع ّمُأ اهاّنك كلي ّيبلا نأ
 ١ 1 3 >2 3 ع -

 هللا دبع نب ِدابع نع « ماشه نع « امهريغو ةماسأ وبأو « بيهؤ ةاور

 ءال/9و 2151/5 كردتسملا يف مكاحلاو « 74/77 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور ١-

 . هب ورمع نب دّمحُم ىلا امهدانسإب

 « 1١5١/5 دمحأ :هقيرط نم هاورو . هب ماشه نع « 47/١١ فّئصملا يف قازرلا دبع هاور -؟

 . ١8/71 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو 232485و

 ناك :لاقو « ه5/؟ ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذ « يلمرلا نمؤملا دبع وبأ وه -#

 . اقودص

 (4910) دواد وبأ هارو . هب ماشه نع ديز نب دامح نع لمؤم نع ع ٠١7/5 دمحأ هاور -4

 . هب ديز نب دامح ىلا هدانسإب



 م

 . ؟ةشئاع نع «ريبّزلا دلو نم لجر نع « ماشه نع :هريغو عيكو لاقو "ع ِ ََ 03 .٠ م 0

 نع ( ءاطع نع ١ جيرح نبا نع 3 نمحرلا دبع نب ىسوم انثدح ( ديعس 2 5

 :لاق « هي ًىبلا ىلا ُهَعْفَر « ساّبع نبا
 ريرح ؟ةقرتس يف ةَشئاَع ةروئعب يريح لَك ٠ ةكمب هيد تفوت ا 02 4 3 2 ل 3 ل هش

 يف َكَتَحْوَرَو « اينذلا يف َكَتَحْوَر ( ةشئاع هذه , دّمحماي :لاقف « ءارضحخ 9 الاه ل 2 39 اس تا 4 0 .٠ َّس 17 . ” سوا م

 . * ةيدَح نم اضوع « ةرخآلا

 . غلا دبع هب درفت , دانسإلا اذهب ٌُبيِرَع

 . ' ةشئاع نع « هيبأ نع « َةوُرُع نب ماشه نع يورو

 ١- ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ةماسأ يبأو بيهو نع هاور 18/758 .

 . (850) درفملا بدألا يف يراخُبلا :بيهو ىلا هدانسإب هاورو
 . 1/77 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « 17١5و « 5 دمحأ هاور -؟

 نبا نع ءاطع نع جيرج نبا ىلع عضو « بذكلاب مهتم « كورتم وهو « يناعنصلا وه -؟
 . 584/5 يغملا :رظني « ريسفتلا يف اباتك سابع

 . 54/7 راونألا راحب عمجم :رظني « ريرحلا ديج نم ةعطق :ةقرس -4

 . هب لهس نب ركب ىلا هدانسإب « )١57( مهريغو ةعبرألا ءافلخلا لئاضف يف ميَعُت وبأ هاور -
 . هب ديعس نب غلا دبع نع « 5544/5 لماكلا يف يدع نبا هاورو
 .٠ ليلق دعب هجيرخت أيس -5
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 نب غلا دبع انثدح « لهس نبركب انثدح « بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 نبا نع « ءاطع نع « جيرج نبا نع « نمحرلا دبع نب ىسوم انئدح « ديعس
 :ةشئاع تلاق :لاق « ساّبع

 ١ ثيدحلا ؛ ٍراّمخ ُتاذ ّنُهَطْعُ ٌنُهَطْعُت مل لاصخ ٌرْشَع تيطْعَأ

 انثدح « رابجلا دبع نب دمحأ انئدح « فسوي نب بوقعي نب دمحم انربخأ

 :ةشئاغ نع « هيبأ نع « َةوُرُع نب ماشه نع « ريكُب نب سنوي

 ًالُجَر نأ ىَرأ « نْيتَرَم ماتملا يف كُييِرُأ :لاق « كي هللا َلَوُسَر نأ

 نإ :لوقأف كاَّرآف ُفشككأف « َكَنَأَرْما هذه :لوقيف ( ريرح ةقرس ف كلمْحَي

 . " هِضْمُي هللا دنع نم اذه ناك
 ما

00 

 ( نينس ثآلقب ةجحيدح تْوَم دعب ةشئاَع ل هللا َلوُسَر جّوَرَت :ٌةورُغ لاق

 تامو «٠ ينس عت تسب يهو اهب ىّبو ٠ َنينس اسم ندب يَا
 . " ةئس َةَرْْشَع ناّمث ةشئاَعلو كلو هللا ُلَوُسَر

 دمحأ انثدح :الاق « بوقعي نب دّمحُمو « دايز نب دمحم نب دمحأ انربخأ

 نع « هيبأ نع « ورع نب ماشه نع « ريك نب سنوي انثدح « رابحلا دبع نب

 :تلاق « ةشئاع

 ١- ريبكلا مجعملا يف يتاربطلا اهاور ىرخخأ قرط هل ثيدحلا نكلو « كورتم هدانسا 71-1997

 « حيحصلا لاجر يناربطلا ديناسأ دحأ لاجرو :7141/4 عمجملا يف يمئيهلا لاقو .

 . هب ةورع نب ماشه نع « 700 ص قاحسإ نبا ةريس يف ريكب نب سنوي هاور -؟
 ءاااو 8١١2و 21١/5 دمحأو ,5158(2)ملسمو «(7898) يراخُبلا هاورو

 . هب ةورع نب ماشه ىلا مهدانسإب

 . /9265/15-4.0 عماجلا دنسمل :رظني «امهريغو ملسمو يراخُبلا ةاور -#

1454: 



 هللا لوُسَر ىلع ٍنَلخْدُ ٠ نمل ١ َضَْب يتئَمَسُت ُديرُت ينُجلاَعُ يّمُأ تناك

 تلكأ ىَّنح َكلَذ َضْعَب اه َماَقَتْسا اَمَف 20
 هيلع ُتْنمَسَف , ءاثقلا يف مثلا

 . ١ نْمّسلا نم نوكيام نّسْحأك

 :تلاق ةشئاع نع « هيبأ نع « َةورُع نب ماشه ثّدَحَف :لاق

 هَ

 عم ما
 يمأ تن ذإ ٍنْيئلُحَت نيب ةَحوُحْرأ يف ِراّصْنألا نم ّيِراَوَج عم ْبَعْلَأ ين |

 : يِبصت درا ينُطَب ىلع يدي ْعَضَأ تْلَعَحُ « ٌعَئصَئاَم يِرْدَأأَم ّيَدْيَي تَدَحَأَف

 . ” هي هللا لوُسَر ىلع يشلَحْدَأو يّمُأ يب تبهَدَف « "يِباَم ىَرت ال ْنكل

 نبا انثدح « ديزي نب فسوي انثدح « ناميلس نب عيبرلا نب رمع انثدح

 « ديزي نب يلع نع « رْحَر نب هللا ديبع نع « بويأ نب ىيي انثدح « ميرم يبأ
 :لاق « ةَماَمُأ يبأ نع ( مساقلا نع

 ءاوكرسُتو «ارلعتلاو « ءاوُلضَتْلاو « ٌلّْيخلا اوُيُدَأ :باطخلا نب ٌرمع لاق

 ٌبيِلَص مك رْهْظَأ نيب ٌعّضوُي نأو « ريزاَتحلا َةَرَواَجُمو « محاعألا قلخأو ْمكاّيإو

 َلْعْدَي نأ نمؤُمل لحي الو « َّرْمْلا اهيلع ُبَرُْْي ةَدئاَم ىلع اوُسلجتالو ؛
 ىلع يهو يننئَدَح ةَشَئاَع نإ « مق نم الإ « ةئمؤم الو « رّرتمب الإ ماّمَحلا

 :تلاق « اًهشارف

 نم هاورو . هب ةورع نب ماشه نع « 70 0ص قاحسإ نبا ةريس ف ريكب نب سنوي هاور ١-

 ش . (”707 4) ةجام نبا :هقيرط

 . هب ماشه ىلا امهدانسإب « 71/77 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « (940”7) دواد وبأ هاورو

 . يب ام ىرت يكل يسفن درأل :ةريسلا ف -؟

 . هب ةورع نب ماشه نع « 1705-757 ص قاحسإ نبا ةريس يف ريكب نب سنوي هاور -

 . يمرلا يف اوقبتسا يأ :اولضتنا -4

 نا



 :لوقي يشاّرف عْضْوُم ىلع وأ « يشاّرف ىلع وهو وي هللا لوُسَر تعمّس و 5 0 8 ن0 3 رحل ةاس “ل ا رعب لا اع م
 ابر َنْييو اهني اميف باّجحلا تكتم الإ اهني ريع يف اًهَراَمح ْتَعَضَو ةّئمْؤُم امي مس يس ل هل موس 0س هاا ماس سا نما مه ي# ل سع

 لحود ١ .
 »ا
2 

 انثدح « "رْمَعلا يبأ نب ديزوبأ انثدح « ٍجّرفلا نب ٌحْوَر عابنّزلا وبأ انثدح
8 2 

 نبا نع « عفان نع « ةبقع نب ىسوم نع « يرهزلا نمحرلا دبع نب بوقعي
 :تلاق اهّنإ « ةشئاع نع « رم

 0 موال 00 7 ياس اا يو رع ل رع تي حم ب ىخ
 . ' همارحإ دنع ةديجلا ةيلاّعلاب هو هللا لوسر بيطأ تنك

 .٠ ل هَ 7 0 مل 2 لا 1

 . يرهزلا بوقعُي هب درفت « ةشئاغ نع « َرَمَع نبا ثيدَح نم ٌُبيرغ
 يي يب ع

 نب سئوي انثدح ( رابحلا دبع نب دمحأ انثدح « بوقعي نب دمحم انربخأ

 « ريبزلا نب هللا دبع نب دابع نب ىحي انثدح « قاحسإ نب دّمحُم نع « ريكُب

 :تلاق « ةشئاع نع « هيبأ نع

 حيلملا بأ ثيدح نم ؛ 78/4 مكاحلاو «99١و , ١7/5 دمحأ هاور « ةشئاع ثيدح ١-

 . هب ةشئاع نع

 يف يلصوملا نارمع نب قاعملا اهاور « ةريثك قرط نم درو دق هناف « هنع هللا يضر رمع لوق امأ

 . هتيشاح رظناو 2« 79١ ص دهزلا باتك

 « 774/0 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذ « يرّصملا رمغلا يبأ نب نمحرلا دبع وه -؟

 . هلاح نع تكسو

 نئسلا يف يقهيبلاو 2« 757/9 نطقرادلاو « ١70/7 راثآلا ناعم حرش يف يواحطلا هاور -

 - . هب رمغلا يبأ نب ديز يبأ ىلا مهدانسإب مهو

 5.17/-0914/19 عماجلا دنسملا :رظنا « ةشئاع ىلا ةريثك ىرخأ قرط نم بيطلا ثيدح تبث دقو
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 ري 8 0 يل رأ 3 رعي 325 ( هيلع هيدتسي ماقف هيفا 3 ةئاطحخ لأ ول 1: أ ام هللاو « ل وَقَي

 . ١ ةكسمي هتحت سلاح ناسنإ

 5 "يوُدَعلا باّطَخلا نب رمع تنب ةصفح - 1

 , ١ و هم 562 يمس
 يهو « ّمأل ربكألا نمحرلا دبع و © هللا دبع تحأ ( ولو يبلا جوز

0-04 
 . حّمُج نب ةَفاَذُخ نب بْهَو نب بيبَح نب نوعظُم تدب بيز

 ةفاذُح نب سيح تْحَئ هلو ّيبلا لْبَق تناكو ( تاَرجاهملا ّنم تناكو

 . " يمُهّسلا
 هر 2 كلو هلق هر د رمالو سا رض ع ل 1
 دبع و « ةمادقو « نامثع :اهلاوخأو « ديز اهمعو « رمع اهوبأ دهشو

 . ١ ردي نامثع نب بئاّسسلا :اًهلاَح نب و« هلل سوه

 يبأ نبا :هقيرط نم هاورو . هب دابع نب ىيي نع « 70 7ص ةريسلا يف قاحسإ نبا هاور ١-
 . ١87/58 ريبكلا مجعملا يف ناربطلاو « 107/0 يناثملاو داحآلا يف مصاع

 يف دعس نبا هاور امك « لوهجب لجر « دادش هيفو « 5148/5 دمحأ هاور « رخخآ قيرط هلو
 . رخآ هجو نم « 77/8 تاقبطلا

 دسأو 1811/5«2 باعيتسإلاو « 781/4 ةباحصلا ةفرعمو « 507/0 يناثملاو داحآلا -؟

 . 581/10 ةباصإلاو « 5 /ا/ ةباغلا

 هللا دبع ) :فذح باوصلاو «أطخ وهو « ةفاذح نب هللا دبع نب سينخ :لصألا يف ءاج -»

 ةشبحلا ىلا رجاهو « نيقباسلا نم ناكو « ةفاذح نب هللا دبع وأ ةفاذح نب سينخخو « (

 ءاهنم تامف «دحأ موي ةحارج هتباصأو « اردب دهشو « ةنيدملا ىلا رحاهف عجر مث ؛

 . "480/7 ةباصإلا :رظني
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 نم سمح ةنس :ليقو « ثالث ةنس « نافع نب نامثع ةفالخ يف ْتَناَم

 نب ةٌنراَحو « َناوفَص نب هللا دبع و « رمع نب هللا دبع :اهنع ىور

 . مهريغو ةعاّدَو يبأ نب ُبلُطملاو « بْهَو

 نب سنوي انثدح « رابحلا دبع نب دمحأ انثدح « بوقعي نب دمحم انربخأ

 :لاق « قاحسإ نب دّمحُم نع « ريك
 ( باطلا نب َرَمُع تنب ةّصَْح :ةَشئاَع َدْعَب كو هللا َلوُسَر َجّوَرَ مَن 002 مد د هلو 2م

 ع همس
 ةهسرلا

 ملو « هلو هللا َلوُسَر َتاَمَق , ِمْهَّس يب ُدَحَأ ةفاذخ نب ِسْينُع دنع ُهَلْبَق تناكو

 . ؟ دلو اهْئم بصُي

 تارفلا نب دمحأ دوعسم وبأ انثدح « َةَدْنَم نب ىيحي نب نمحرلا دبع انثدح

 « رمع نبأ نع « عفان نع « رمع نب هللا ديبع نع « َةدَعْنسمَم نب ُداَّمح انربخأ 2

 :ةصفح ئتثدح :لاق

 . " حبصلا لبق ِنيتَدْجَس يّلَصُي َناك كي يبا نأ

 هيبأ نع ؛ ملاس نع « يرْهَزلا نع « رَّمْعَم نع « قازرلا دبع انربخأو

 ١- راكب نب ريبزلل اهرابخأو شيرق بسن ةرهمج :رظني 781/5 .

 ص قاحسإ نبال يزاغملاو ةريسلا -؟  . 7٠ا

 #- يراخُبلا هاور )١١17( « هيوهار نب قاحسإو « 505/7 يئاسنلاو « (7/770) ملسمو

  4يمرادلاو .ء 17/5 دمحأو ؛« )١45٠0(« ىلعيوبأو ١١/ 2» 180يف يناربطلاو

 ريبكلا مجعملا ١910/87 « هب يرمعلا رمع نب هللا ديبع ىلا مهدانسإب .
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 ١ هَوَحَن « ةصفح ئتثدح

 انثدح « ديزي نب فسوي انثدح « رصعي تاّيَرلا رفعجح نب نيسحلا انثدح

 ركب يبأ نب هللا دبع نع « دعس نب ْثْيللا انثدح « مكحلا دبع نب هللا دبع

 :ةصفح نع « هيبأ نع « ملاس نع « يرهزلا باهش نبا نع

 . ؟ هل مايص الف رخحفلا لبق مينصلا عَمَْي مَ ْنَم :لاق و هللا لوُسَر ْنَع
 « ركب يبأ نب هللا دبع نع « ةعيهل ُنباو « بويأ نب ىجي ةاور

 ةوحت 2

 2 هد 0 . ساب 48

 . ؟ افوقوم يرهزلا نَع روهشملاو

 ١931/77 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا :هقيرط نم هاورو « 50/7 فّنصملا يف قازرلا دبع هاور ١-

 نب ثيللا ىلا مهدانسإب « ١35/77 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو. « ١55/4 يئاسنلا هاور -؟

 . هب دعس

 ه 14/١ راثآلا ناعم حرش يف يواحطلاو « )١377( ةعيزخ نباو « (؟4554) دواد وبأ هاور -*

 نب ىييو ةعيمل ف نبا ىلا مهدانسإب ع 5١7/4 ننسلا يف يقهيبلاو « ١75/6 ينطقرادلاو ؛

 . هب بريأ

 . هب بويأ نب ىيي ىلا امهدانسإب « ١١5/4 يئاسنلاو « )7٠0/( يذمرتلا هاورو

 ةعيه نب هللا دبع ىلا امهدانسإب « ٠١9/77 ريبكلا مجعملا يف ينربطلاو « 7837/5 دمحأ هاورو

 . هب

 . هب ةصفح نع هيبأ نع ملاس نع يرهزلا باهش نبا ىلا هدانسإب ع ١91/4 يئاسنلا هاور -4

 ليلغلا ءاورإ يف ىلاعت هللا همحر ينابلالا نيدلا رصان خيشلا :باهساب ثيدحلا اذه نع ملكت دقو

 . ؟ه/+
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 دمحأ انثدح :الاق « بوقعي نب دّمحمو ع دايز نب دمحم نب دمحأ انريخأ

 « 'نايفس يبأ نع « شمعألا نع « ريرّضلا ةيواعم وبأ انئدح « رابحلا دبع نب

 :تلاق « ةصفح نع « رَّشَْبُم مأ نع « رباج نع
 هللا ءاش نإ ؛ دَحَأ رت | لْعْدَي ال نأ وُحْرأل ين :لع هللا َلوُسَر لاق

 > َّلَحَو نع هللا َلاَ دق َسْيلأ « هللا َلوُسَراَي :تلق ( ةّييئَدحْلاو ارب َدهش ْنّمم

 ُدّدكُو اوقكأ نينا جتك ّمُك ظ:لوقي يعَمْست ْمّلوَأ :لاق ؟ 4 اَهُدِراَو لإ ْرْكَمم نإ

 ' « اًميِج امِف تيمِلظلآ

 . يحتم ,٠ ضتفألا نع روهشم
 « نامثع نب ىجيو « عابنّرلا وبأ انثدح « ةبتع نب نسحلا نب دمحأ انربخا

 ٍناّبتَقلا سابع نب , ُشاّيع نع « ةلاضف نب لّضفملا انثدح « ريكي نب ىي انثدح

 :ةصفح نع « رمع نبا نع ( عفان نع , ّجَشَألا نب هللا دبع نب ريكُب نع ٠

 ١ - هللا دبع نبا وه رباجو ع عفان نب ب ةحلط وه .

 . الو -ا/١ :ناتيآلا « مجرم ةروس ا

 « 15/١١5 ىلعي وبأو 2758/5 دمحأو 2 ١91/4 قاحسإو « (14781) هحام نبا هاورو

 مزاخ نب دّمحُم ةيواعم يبأ ىلا مهدانسإب 2568و 5١7/5 ٠ ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو

 . هب ريرضلا

 هللا دبع نب رباج ىلا مهداتسإب « 480/5 دمحأو , ١189/4 قاحسإو « (؟495) ملسم هاورو

 - . هب

 ٠ه



 حار نم ىلعو « ةعمجل ا حاور ٍملتحم لك ىلع :لاق هّنأ كي هللا لوسر نع

 . ١ لْممُعلا ةَعّمجلا

 . ' ةّلاَضف ْنِب لّضفملا هب دّرَمَت ,دانسإلا اذه ٌُبيِرَع

 ةصفح نع « رمع نبا نع « عفان نع « قاحسإ نب دّمحُم انثدح « يسفاتطلا

 :تلاق «

 . ' يدهلا َرَحْنَأ ىَنَح لحأ الو « تدبلو تيدهأ ينإ :ُي هللا لوسر لاق 0 سس و م 2 14 ريب هاما د هسة 2 06 7 1 رم ل

 عفان نب هللا دبع و « جيرح نباو « كلام :مهنم ( عفا نع ةعامج هاور

1 3 . 8 0 0 
 . مهريغو ثراحلا نب رمعو « رمع نب هللا ديبعو «

 . *ةبيبَح ّمَأ 8
 0-0 د هم 1 8 عار ني 26 .٠

 .٠ يشرقلا ةيمأ نب برح نب نايفس يبأ تنب ةلمر :اهمساو

 محملا يف يناربطلاو 2 )١771( ةميزخ نباو « 83/* يئاسنلاو ع (717) دواد وبأ هاور ١-

 . هب ةلاضف نب لضفملا ىلا مهدانسإب « ١90/77 ريبكلا

 . ةتسلا هل ىور « روهشم ةقثاوهو -؟
 . هب قاحسإ نب دّمحُم ىلا هدانسإب « 7805/5 دمحأ هاور -#

 . ١70/19 عماجلا دنسملاو 2 507/15 ةرهملا فاحتإ :يف مهئيداحأ جيرخت رظنا -4

 دسأو «1847/4 باعيتسإلاو « 5717/5 ةباحصلا ةفرعمو « 4١1/0 يناثملاو داحآلا -ه

 . 561/19 ةباصإلاو « ١1١ هر/ا/ ةباغلا
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 1 ةّشبحلا ضْرَأب كله « صف ( ْدِحَح نب هللا ١ [ديبع] َتْحَت تناكو

 ' 0 ١ ب 2 00-6 2 0

 . هّدعِب ٌّوِقَو هللا لوسر اهجورتف
 17 0 .ه ممهع 1 2 2 0 2 0 1

 ناكو «( هدنع نم اهرهمأو « حس ةنس ماي اهجوز يشاجنلا ناكو

 42 و 2

 . نافع نب نامثع اهيلَو

 ١ع
 1 5 52 مو ع 2 17 .٠ ع ل١ 201 52 5 0 37

 :ليقو « نيعبرأو نيتنك ةنس « نايفس يبل نب واعم ةفالخس يف تيفوتو

 . نيعبرأو عُبرأ
 « كلام نب ُسنأو © نايفس يبأ ىيبا ةسبنعو « ةيواَعُم :اهنع ىور

 . مهريغو

 :تلاق اهّنأ « ةشئاغ نع « ةورع نع « يرْهّزلا نع « رفاّسُم

 - هنأَرما يهو « نايفس يبأ تنب ةَّبيبح ٌمأب شْحَح نب هللا ' [ديبع]

 ىلإ ىّصْوُأ ةافولا ُهْنَرْضَح اًملف « رص ةشّبحلا ضْرَأ َمدق اّملف ( ةشّبحلا ضْرَأ ىلإ

 َرَحاَه سمسم

 2207 م6 د سس س# نع طر تب هس ل ل 5527 و
 اهعم ثعبو « نايفس يبأ تنب ةبيبح مأ ْوِفَي هللا لوسر جّورتف « قو هللا لوسر

 لاس - سرس هج سص سا سه تا اهار 2 م2

 . " علو هللا لوُسَر ىلإ اَهاَدْهَأَف « ةّئَسَح َنْب ليبخرش يشاجتلا

 نب هللادبع هوخأ امأ « رداصملا نم بيوصتلاو ,أطحخ وهو 3 هللا دبع :لصألا يف ١-

 . دحأ ةوزغ يف دهشتسا اهناف « شحج

 . أطخا وهو 2 هللا دبع :لصألا يف -؟

 . هب ريفع نب ريثك نب ديعس قيرط نم « 787/١ ناسحالا يف امك « ناّبح نبا هاور -*



 « قازرلا دبع انربخخأ « دوعسم وبأ انثدح « ىيحي نب نمحرلا دبع انربخأ

 :ةبيبَح ّمُأ نع « َةَوُرُع نع « يرهُزلا نع « رَمْعَم نع
 لإ را نم اكو ٠ تانق يتشح نب هلا [ديغ] لع تقم اه

 . ١ ةنيدملاب وهو « ُملّسسلا هيلع ّيبلا ُيِشاَحَنلا اهَحّرَرَف « ةّشَبحلا ضر

 دبع انثدح .« مصاع وبأ انثدح ( راّيس نب قاحسإ انثدح « ةمثيخ انربخأ

 هس :لَي يبلا َجْوَر ةبيبح مأ هتححأ لأس هنأ « نايفس يبأ نب ةيواعم 1 0 سمس ا هض م ًَّس ع > 20 م مر نع « ٍجِيَدُخ نب ةيواعم نع « بيبَح يبأ نب ديزي نع « رفعح نب ديمحلا
2 

 معك :تلاقف ؟ هيف كُعِحاَضُي يذلا بْثلا يف يَّلَصُي لي هللا لوُسَر ناك 2

 . " َّىَذَأ اًهيف َرَي مل اذإ

 . ٍجيَدُخ نب ةيواَعُم نع « ديزي نع « ديمحلا ُدبع هور اذكهو
 نع « ةعيهل نباو « رَضُم نب ٌريكُبو « ثيللاو « ثراحلا نب ورمع هاور

 . ” باوّصلا وهو « ُهَوْحَن « ةيواعم نع « سيق نب ديوس نع « ديزي

 راَوَس نب ةبابَش انربخأ « دوعسم وبا انثدح « ىيي نب نمحرلا دبع انربخأ

 نع « سيق نب ديوس نع « بيبح يبأ نب ديزي نع « دعس نب ْثيَّللا انثدح «
 5 5 0 8 1 ع 5 2 5 2

 0 :لاق « ةبيبح مأ نع ١ نايفس يبأ نب ةيواعم نع , جيدح نب ةيواعم
2 

 ١- هب قازرلا دبع ىلا هدانسإب « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور .

 دواد وبأ هاورو ) )75١١0يئاسنلاو ع ١١9/5 « 2ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو ع 4707/5 دمحأو

  » 9/7هب دشار نب رمعم ىلا مهدانسإب .

 هب ليبنلا مصاع يبأ نع (015مك) يمرادلا هاؤر -؟ .

 *- عماجلا دنسملاو 2« 949/15 ةرهملا فاحتإ :رظنا ١70/19 .

 احلا



 . ١ معك :تلاق ؟ هيف ُعماَحُي يذلا بْوُثلا يف ىّلصُي لي يبلا َناَكَأ اهّأس

 نب ىلعألا دبع انربخأ « دوعسم وبأ انثدح « ىيي نب نمحرلا دبع انيدح

 يبأ مساقلا نع « ثراَخلا نب ِءَلَعلا نربخأ « ديَمُح نب ُمئيلا انثدح « رِهْسسُم

 :لاق « ةسيّئنَع نع « نمحرلا دبع
 تمس ىلع ْنُكَت ملا « ُكَعَرَحاَم :ُهَل ليقف « َعَرَج ةاَقَولا ُهتَرِضَح اّمَل

 نإ « ِدْيَلَع ُمدقأ ام يرْذَأ تنمَلو ٌعَرْخَأ ال يلاَمو :لاق ؟ ةَنسَح ملثسإلا نم

 :لوقت ةبيبح ّمُأ يتنعأ تمس يّنأ يلَمَع ىَحْرَأ

 « ٍرْهّظلا َلْبَق تاَعَكَر ِعبْرَأ ىلع َدَفاَح ْنم :لوقي قي هللا َلوُسَر ُتْعِمَس
 . " اذه يِمْوَي ىلإ َنُهمكَرئاَم هللاو « راّنلا ىلع هللا ُهَمرَح اهَدْعَي عَبْرأو

 . هنيدح ُعَمْجُي « ثيدّحلا ُريِزَع ثراَحلا نب ءالعلاو « دانسإلا اذهب ٌبيِرغ

 2 لوحكمو « يفقثلا ىلْعَيِو « حلاص وبأو « سوأ نب ورْمَع ُةاورو

 :ةبيبح مأ نع «( ةسبنع نع ( دلاخن نب ديعمو

 ١- هب راوس نب ةبابش ىلا هدانسإب « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور .

 هيوهار نب قاحسإو « (04.) ةجام نباو « 65/١ يئاسنلاو. ٠ (777) دواد وبأ هاورو

 يف يناربطلاو « (1/5) ةميزخ نباو 2« )١787( يمرادلاو 2« 17/5 دمحأو « 50/4

 ٠ . هب دعس نب ثيللا ىلا مهدانسإب © 7١0/77 ريبكلا مجعملا

 نب مئيهلا ىلا امهدانسإب « 5755/51 ريبكلا مجعملا يف يناريطلاو « (47177) يذمرتلا هاور -؟

 . هب ديمح

 )١١50(( ةجام نباو « 754/8 يئاسنلاو 2« )١779( دواد وبأو « (7/748) ملسم هاورو

 . هب نايفس يبأ نب ةسبنع ىلا قرط نم « 55و 2 785/5 دمحأو
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 ل

 . ١ ةّنخلا يف اني بِي هل هللا | ىَنَب ةَعكر ةَرشَع يت ىَلَص ْنَم :لاق يك ينلا نع

 " ةميَرُخ تنب بئيز -
 . ةعّصْخّص نب ٍرماَع نب لاله نب فاَنَم دبع يني ْنم
 :اهل َلاَقُي ناكو . 8 نا اهتز « ثراخلا نب َةَدَّبُع تحت تئاكو

 ش ٍ لك يبلا ةافّو لبق تيفوتو « نيكاّسملا م

 نب سوي انثدح « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح « بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 :لاق « احسإ نب دمحم نع « 2 ريكي

0 
 ع 0 هم ساه مس سالم سب

 مآ ةيلالحلا ةميرخ تسب بيز ةطفح نب و ذا للم جك

 نب ليفطلا هيأ دنع وأ « ثراَخلا نب نيَصُخلا دنع ُهَلْبق تئاَكو « نيكاسملا

 بصي ْمَل « اتم هئاسن َلَّوَأ « ةنيدملاب ْتَتاَمَف « بلطملا نب ثراخلا

 . "دلو اهنم و هللا َلوُسَر

 « يِبْعّشلا رماع نع « ةدئاَر يبأ نب ؛ اًيركز انثذحو :سئوي لاق

 ءاهريغو تاعباتملا هذه عيمُج ىور دقف 0 575/57-717 يناربطلل ريبكلا مجعملا :رظنا ١-
 . 19//179 عماجلا دنسملاو ع« 501/15 ةرهملا فاحتإ :رظناو

 دسأو 21857/4 باعيتسإلاو « "554/5 ةباحصلا ةفرعمو « 581/0 يناثملاو داحآلا -
 . 51/5/17 ةباصإلاو 2 3١ 59/1ا/ ةباغلا

 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا :هقيرط نم هاورو « 5508ص يزاغملاو ريسلا يف قاحسإ نبا هاور -
4 . 

 . تاقث هلاجرو :؟ 48/9 دئاوزلا عمجم يف يمشيهلا لاقو

 6ةه5ه



 : ادي نكلَوْطأ :لاقف ؟ ًاقوُحَل كب ٌحرْسَأ اني انّثيَأ « هللا لوُسَراَي :ةوُسسّنلا َّنلق

 َنُهَلوْطَأ تناك اَهنأ َنْملَع ُبَنْيَر تيقوت اّمَلَق ٠ ادي ل

 ١ 3ك ما سلمة'  ١ 8

 ُهلْبَق تناكو « لي ّيبلا ٌجْوَر « ةريغملا نب َةّيَمَأ يبأ تنب ٌُدنه :اهُمْما

 « ُبَنْيَر :ُهْنم اًهَلو « ةَعاّضّرلا ّنم هلي يبلا وُعَأ « دسألا دبع نب ةمّلَس يبأ َتْحَن

 هلو يبلا بيبر « ةّمَلَس يبأ يبا ٌرمُعو
 - را 25 -

 ىدحإ ةئس :لاقيو ( مايأ ةتسب ةشئاع َدعَب ( َنيسْمَحو عست ةنس تيفوتو

0 
 . نيتسو

 دْيز نب ٌديعَس اَهْيَلَع ىّلَصو « ةّرخطلا َنم ٍعَبَْأ ةنس اهَحّوَرت لي ينلا ناكو

 تيفوت اَّمَل

 ١- هب ةدئاز يبأ نب ايركز نع « 5١ص قاحسإ نبا ةريس يف ريكب نب سنوي هاور .

 وهو « (ادي نكلوطأ يب اقوحل نكعرسأَي ) يبلا لوق اهتمرت يف ْهَدْنم نبا ركذ :ريثألا نبا لاقو

 دعب تومت هئاسن لوا دارأ امنإ « هتقبس هذهو (يب اقوحل نكعرسأ) لاق دي هناف « مهو يدنع

 ةقدصلا ةريثك اضيأ تناك اهنل « هبشأ امي وهو 2« شحج تنب بنيز يف مدقت دقو « هتافو

 ريثألا نبا نم ضارتعالا اذه رجح نبا ركذو . دعب تيقوت هئاسن لوأ يهو « اهدي لمع نم

 . . يوق بقعت وهو لق م
 دعب تلاق « ةشئاع نع ( 4 ) ملسم حيحص يف تبثئام « شححج تنب بنيز اهنأ ديؤيو :تلق

 بنيز ادي انلوطأ تناكف :تلاق (ثيدحلا . . . يب اقاحل نكعرسأ) هيي يبلا ثيدح تركذ

 . 79//545-3894 يرابلا ختف :رظناو «

 دسأو 9/5 باعيتسإلاو © 7714/5 ةباحصلا ةفرعمو « 157١/0 ىناثملاو داحآلا -

 . ١60/4 ةباصإلاو « 589/97 ةباغلا
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 نمحرلا دبع نب هللا دبع و « ةشئاَعو ءساّبع نب هللا دبع :اهنع ىور

 . مهريغو ليقطلا وبأو « قيّدّصلا ركب يبأ نب
 نب سنوي انثدح « رابحلا دبع نب دمحأ انثدح ع بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 :لاق « قاحسإ نب دّمحُم نع ريكي

 يبأ تب ُدّنه َةَمَلس َّمَأ :نايفس يبأ تنب ةبيبَح ّمَأ دعب كي هللا لوُسَر َّجّوَرت

 دبع نب لآله نب دّسألا دبع نب هللا دبع نب ةّمَلَس يبأ دنع ُهَلْبق تئاكو عةّيمَأ

 « ةنيدملا امدَق مّن ٠ ةَشَبحلا ضرأ ىلإ ًاَعيِمَح ارَجاَه ؛ موُثعَم نب مَع نب هلا
 موسم

 ع ركب ىهو اهَحَوَرَت ناكو ع هتحارح نم َتاَمَف « دُحُأب ةحارج ُهباَصَأَف

 اهْنم لو هللا لوُسَر بصُي ْمّلو « بئيزو ءةّرذو ( ّرمعو ؛ َةمْلَس :ُهَل تَدلَوَف

 اى ١ ادل

 نب هللا دبع و « ركب يبأ نب هللا دبع ئثدحو :قاحسإ نب دّمحُم لاق 47

 :لاق عداها نب داَدّش نب هللا دبع نع « ّمِهّنَأ ال نمو 2« ثراحلا

 هللا َلوُسَر ُهَحَوَرَف « ةَمَلَس اَهْنْبا ةمَلَس ّمأ لَو هللا َلوُسَر جور يذلا ناكو

 هللا ْلوُسَر َلاَقَف « اَناَم ىَّتَح اًعمَتْجَي ْمَلَف ناَريغص َناّييص اًمُّهو « َةَرْمَح تنبا ل

 . ” ُهّمَأ ياِّإ هجيورتب ةَمَلَس ُتْيَرَح له :ي

 . بلاط يبأ نب , ىيي انثدح « ةمثيخ انربخأ

 ١- ص قاحسإ نبال يزاغملاو ريسلا 75٠١ ٠

 ص ريسلا يف قاحسإ نبا هاور -؟  » 77١ثيدحلا مدقتو . هب هريغو ركب يبأ نب هللا دبع نع

 مقرب )5600( .

 ةهال/



 « تباث يبأ نب بيبح ينربخأ « جيَرح نبا انربخأ « ةدابع نب حور انثدح :الاق

 نمحرلا دبع نب دّمحُم نب مساقلاو « ورمع يبأ نب هللا دبع نب ديمحلا دبع نأ
 مم " ع ع 0 .٠

 مأ نأ ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب ابأ اعمس امنا هاربخأ ماشه نب

 : هكر بخ « قي يبلا جور ةّملَس

 يبأ تدب اهّنأ مُهترَبَأ ةنيدملا تّمدق امل اهّنأ

 ىلإ َنيِبتكَنأ :اولاقف ( جحلل مهنم سان أشنأ ىّتَح ( ُبيِرَعلا ُبَدْكَأ ام :َنوُلوقَيو

 مهيلع ْتَداَدْراو « اهئوقدَصُي ةنيدملا ىلإ اوُعَحَرَ ؛ ْمُهَمَم تيتكف ؟ كلخأ

 رى

 « اهوبذكف « ةّيمأ

. 
4 8 1١ 

3 
 م )“ب 2: فرو © مسا سوم ري# هما ن

 يلثماَم :![تلقف] , ينبطحف هلو يبلا ينءاج َبَنْيَر ْتْعَضَو امل :تلاق

 ٌريكأ انأ :لاق , لايع تاذ ”[و] ( ٌرويِغ انأو . "يل ُدَلوُي الف انأ امأ أ مكي

 « اهَّحّوَرَتف « هلوُسَرو هللا ىلإف ٌلاَعلا اأو هللا اهُيِهْذُيَف ةريغلا اّمأو « كنم

 *اهجلتْخاف رساي نب ٌراّمع ءاج ىّتَح ؟ ؟ُْباِز َنيأ :لوقُيف « اًهينأي لَعَجَف
 عا . 0 0 7 هراو مس - مه .

 نيأ :لاقف « هلو يلا ءاجف « اهْعِضْرُت تئاكو , هك هللا لوُسَر ُعَنْمَت هذه :لاقف

 ١ - هدنسم يف ثراحلا ةياورل فلاخم هنا امك « قايسلل فلاخم أطخ وهو « تلاقف :لصألا يف «

 فّئصملا اهلقن ىلاو .

 ةأرما ينإ :150ص ةريسلا يف قاحسإ نبا ةياور يف تلاق امك « نسلا امب مدقت ةأرما اهنأل -؟

 . ةريبك

 . ثراحلا دنسم نم ةدايز -#

 . ةبعادملل « ميخرتلا باب نم اذه - م

 0 راونألا راح عمجم ( اهعرتنا : يأ ( اهجلتحا -ه

14 



 شا ع 20 ع 4 0

 « رساَي نب ؛ ُراَمَع اهذَحأ :اهَدْنع اهقفاوف ١ ةيمأ يبأ تنب ةبيرق تلاقف ؟ باز

 تاّبَح ْتْحَرْخَأو « "يلافث ْتَعَّضَوف :تلاق « ةّلْيللا مكيتآ يّنِإ :ي بلا لاقف 1-0 هامو 0 ا كم 0 000 7

 0 ربو سد

 هتلَصَعَف ؛[ًامُحُش تذخأو|] « ”نرَج ف ريعش نم
2 

 مث « َتاَبَف :لاق 2
 ع١

 ف « ةّماَرك كّلْمَأ ىلع كّل نإ :َحَبْصَأ ٌنيح لاقف « حبصْأ

 ا نإ

 ١ يئاّسنل عبسأ عبسأ ن
 قاحسإ نبا نع 2( سنوي انثدح 2( دمحأ انثدح « بوقعي نب دمحم انربخأ

 ىرإ كر هم 0ك 8 رب

0 - 
 « كل تعبس تعش

 - 2 هَ

 و

 ١4 3 5 1 و 0

 :لاق « هيبأ نع

 لاقيو « هلوأ حتفب « ةبيرق :اهل لاقيو « ةملس مأ تأ « ةيموزخملا ةيمأ يبأ نب ةبيرق يه ١-

 . 8١/4 ةباصإلا « ريغصتلاب اضيأ اه

 . 797/١ راونألا راحب عمجب « قيقدلا اهيلع عقيل ديلا احر تحت طسبت ةدلج:لافثلا « يلافث -؟

 . 508/١ ناسللا « هب أضوتيف ءاملا هيف بصي روقنم رجح :مضلاب « نرج -»

 . ثيدحلا جيرخت بتك نم ةدايز -4

 . 505/7 راونألا راحب عمجم « خبطيو نمسلاب تلي قيقد « ةديصعلا :اهب هتدصعف -ه

 ةريخلا فاحتإ يفو 91١0/7« ثحابلا ةيغب يف امك « هدنسم ف ةماسأ يبأ نب ثراحلا هاور -5

 . ةفرعملا يف ميعُت وبأ :هقيرط نم هاورو . هب ةدابع نب حور نع « 45/٠-45 ةرهملا

 هب جيرح نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع نع « 575/5 فّتصملا يف قازرلا دبع هاورو

 . 77/9/58 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو ع 07/5١7دمحأ :هقيرط

 . هب ةدابع نب حور نع « 37/8 ىربكلا تاقبطلا يف دعس نبا هاورو

 نم هاورو .

 . ةتسلا هل ىور ع ةقث يعبات « يموزخملا وه -ال
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 مم اد هم

 كبحاَرص لع تيس « ُتْلَعَف تكش ”رئكش نإ + و ار اق ؛ يدع عتس

 هاهم
 0: ع2

 ١. تلك لب ءال :لاقف ؛ كمي كِيلَع دو 2 تشثلث ىش تعش نإو ؛

 " ةّيدسألا شُحَج تنب بنيز -5

 ( لَو يبلا ةمَع تنب يهو « ةعرخ نب دّسَأ نب ناَدوَد نب ٍمْنَع يب نم

 م 2
 . بلّطملا دبع ُتنب هميم :اهمأ

 ما سا
 سمس سام ل

 ُُق « هتاَقو َدْعَب هحاوأ نم تام ْنَم لَو يهو , ثالث ةنس اهجورت

0000 

 . َشْعنلا هتّراَنَج ىلع َلعُج ْنَم لّوَأو ؛ َنيرظع ةنس ؛ باطخلا نب َرَمُع ةقالخ

 نب يلع نب دّمحُمو « كلام نب سنأو , ةشئاعو « ةبيبَح م :اهنع تور

 . شْحَح نب هللا دبع نب دّمحُمو « نسحلا

 انثدح « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح ء« فسوي نب بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 :لاق « قاحسإ نب دّمحُم نع « ريك نب سنوي

 2( شح تنب بنيز : :ةّملَس مَ دعب لي هللا ُلوُسَر َجَوَرَ من
 ع

 سما

 م
 ريس ساما

 ع اَهاّيِإ هللا ُهَحَوَرَف « ةّنِراَح نب دي ُهآلْوُم دنع ُهلْبَق تناكو ع ةكرخ نب دّس

 ءهب نمحرلا دبع نب ركب يبأ نب كلملا دبع نع « 57١ ص ةريسلا يف قاحسإ نبا هاور ١-

 نع « هيبأ نع ركب يبأ نب كلملا دبع ثيدح نم تباث ثيدحلا نكلو « ةلسرم ةياور هذهو
 يمرادلاو .« 797/5 دمحأو 2 )5١71( دواد وبأو «(4570١)ملسم هاور « هب ةملس مأ

 ٠ . ؟اله/9 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو «(5515)

 دسأو 2١1449/4 باعيتسإلاو « 3777/4 ةباحصلا ةفرعمو « 475/0 ياثملاو داحآلا -

 . 5717/8 ةباصإلاو « 7١هر/ا/ ةباغلا

4 



 200 ع «# مد ارمام 7000 .٠

 . ' مكحلا مأ يهو «ادلو اًهنم بصي ملو َتاّمف

 مصاع نب ورمع انثدح « يبيصنلا راّيس نب قاحسإ انثدح «( ةمثيح انثدح

 « كلام نب سنأ نع « تباث نع « ةريغملا نب ناميلس انثدح : "يبالكلا

 :لاق

 داما 3 مس د سام سام م روز 4 هام ًّ 284

 . " هلو هللا لوُسَر اَهَحوَرَت ُبَنْيَر ةذع تّضقلا امل
 000 46 5 تا *  لش 5 ها ع لك

 2« يقشمدلا سالم نب ماشه نب دمحم انثدح ©« بوقعي نب دمحم انثدح

 :لاق « سنأ نع ( ديمَح نع « ةيواعم نب ناورم انثدح

 ع
 ع6 14 3 2000 ِ 2 ترام 3 ولم ممم مسورإرلا م مسا سوم

 .٠ امحلو ازبخ سانلا عبشأف « بتيزي ىتب نيح ُهيَو هللا لوسر ملوأ

 ١- قاحسإ نبال يزغملاو ريسلا ص75١7 .

 . ةتسلا يف هثيدحو « هريغو يراخببلا خيش « يرصبلا نامثع وبأ وه -؟
 )١١١5(« ديمح نب دبعو 2« *»/١98 دمحأو « 9/5 يئاسنلاو « )١145/8( ملسم هاور -»

 . هب ةريغملا نب ناميلس ىلا مهدانسإب « دسالا يف ريثالا نباو « ةفرعملا يف ميَعُت وبأو

 . هب يرازفلا ةيواعم نب ناورم نع )١( هثيدح يف ماشه نب دَّمحُم هاور -4

 فاضأ دقو « هب ليوطلا ديمح يبأ نب ديمح ىلا مهدانسإب « هريغو « (944!4) يراخبلا هاورو

 . تكش نإ هرظناف « ثيدحلا اذهل ةريثك تاجيرخت سلم نبا ثيدح ققحم
 دمحأ نب دمحم :همساو « لاسعلا دمحأ ابأ مامإلا نكلو « اهيلا دتهأ مل ةملك نيتفوقعملا نيبام -ه

 هللاو وه هلعلف « بلاغ نب ديعس نب دّمحُم نع يوري « فصملا خيش وهو « ميهاربإ نب

 . ملعا

55١ 



 ع ع

 وبأ انربخأ « دوعسم وبأ انثدح « ةدنم نب ىيي نب نمحرلا دبع انربخأو

 « يرهزلا لاق :يلع لاق « نايفس انثدح :الاق « هللا دبع نب يلعو ( دواد

 #* > 03 92 هرم وعم 7
 « ةبيبح مأ تنب ةبيبح نع « ةملس مأ تنب بنيز نع « ةورع انثدح :لوقي هتعمس

 0 5 هام 4 < 2ث وهف روق

 :تلاق ©« شحح تنب بنيز نع « ةبيبح ما اهمأ نع
 ع

 هب 2 - 3 5 معو كلو ىو 00 همه هدام همم

 هللا ! هلإ ال :لوقي وهو , ههجو رمحم وهو « هموت نم ولو يبلا ظقيتسا

 .٠ 0 2 يم م 2 7 هما. 2 - 9 2 2 يم 0 000 ون

 هله لثم جوحامو جوحأي مدر نم مويلا حتف « برتقا دق رش نم برعلل ليو «

 . َنيعَسَتلا ةئيهك اًرشع نايفس َدَقَعَو :لاق «

 « معن :لاق ؟ نوخحلاّصلا ائيفو ُكلُهْنَأ « هللا لوُسَراَي :تلق :ْبَنيَر تلاق

 . ١ ثَبَحلا َرْثك اذإ

 " يعاّرخلا رارض يبأ نب ثراحلا تدب ةيريَوُج - 0

 سهو م

 ينايطلاو ءداحآلا يف مصاع يبأ نباو « (79517) جام نباو « (5840) ملسم هاور ١-
 . هب ةنييع نب نايفس ىلا مهدانسإب .« 46

 دسأو ١1804/6« باعيتسإلاو 2 8975/5 ةباحصلا ةفرعمو « 475/0 يناثملاو داحآلا -؟

 . ه56/19/ ةباصإلاو « ه5/97/ ةباغلا

 قلطصملا نب ةوزغ دارملاو « هارأ اميف خسانلا نم رهاظ أطخ وهو « ساطوأ :لصألا يف ءاج -»

 يف ةّكم قرش عضوم وهف ساطوا امأ « ديدق بيرق « ةنيدملاو ةّكم نيبام مهناكم ناكو «

 مجعم :رظنا « نينحب اوقتلاف لي يلا برح ىلع فيقثو مه اوركسع كانهو « نزاوه رايد

 . 40و 2378 ص يراخُبلا حيحص يف اهركذ دراولا ةنكمأل

417 



 نب هللا دبع و « هللا دبع نب ٌرباَجو « ساّبع نب هللا دبع :اهنع ىور 2

 « ةيريوج يأ ْنب ليفطلاو « قاّبسلا نب ٌديَبَعو , 'يكتعلا بويأوبأو « ورمع

 . رماع نب موثلكو

 « سنوي انثدح « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح | توقعي نإ احل ةوبلا

 نب ثراخلا تعب روح طخ تب ابو هم 6 ل لوط جل
 َتاَّمَق  رمّشسلا يذ نبا :ُهل لاقي لاقي , اهل مَع نبا دنع ُهَلْبَق تلاكو « رارض يبأ

 . ' ادّلو اًهْنم بصُي مل , هل هللا َلوُسَر

 دمحأ انثدح :الاق « بوقعي نب دّمحُمو « دايز نب دّمحُم نب دمحأ انثدح

 نب دمحم نثدح « قاحسإ نب دمحم نع 2 سنوي انثدح « رابجلا دبع نب

 :تلاق اهّنأ « ةشئاَغ نع ( ةوُرَغ نع « ريبَزلا نب رفعج

 تراَخلا تسب ُةيرْيوح تمَقَو قلطنصملا يتب يابس و هلا لوس َمَسق ام

 تاكو , اهسفك ىلع هُباَكَف ٠ ُهَل أ ْمَع نبال وأ « ِسْيَق نب تباثل ٍمُهّسلا يف

 . م

 هلع هللا لوُسَر تتأف « ؟[هسفتبإ ت
 م

 يلم 417

 الإ دحأ اهاريال )2 *ةَحَذلُم َةَولُح َةَأَرما

 :تلقو « اهّتهركف اهّنيَأَر الإ وُماَم هللاوف :ةشئاع تلاقف « اهتباتك يف ةئيعَتسَت رص سا 7 0 0 2 . 2 نى عم م
 م - م -

 ذَحأ الإ

 دقو « يذمدرتلا لإ ةتسلا بتكلا باحصأ هل ىور ( ةقث يعبات « يدزألا يغارملا وه. -

 , هما يف فلتحا

 دِّمحُم ىلا هدانسإب « ةباغلا دسأ يف ريثالا نبا هاورو « 7”7ص قاحسإ نبال يزاغملاو ريسلا -؟
 هب قاحسإ نب

 . 4755/5 ناسللا « هجولا ةنسحلا يهو « ةحالّملا ةديدش يأ :ةحالملا -#

 . رداصملا يف ءاج امل فلاخم هنأ امك « قايسلا هابأي أطح وهو « اهسفنب :لصألا يف -

 دل



 ةيريوحج ان « هللا لوُسَراَي :تلاق , ِهْيَلَع تلَخَد اًمَلَف ( ُتِيَأَراَم لثم اًهْنم ىَرُيَس

 دقو « َكِيَلَع فْخَي ملام ءَآلَبلا نم ينباَصُأ دقو « همْوق ديس « ثراخلا ُتنب

 « َكلَذ نم ريح َوَأ :لي هللا َلوُسَر َلاقف ( بانك ىلع يّنعَأَف يسفت ىلع ْتْبَئاَك

 ْعَلَبَف « كي هللا َلوُسَر َّلَعَمَف  ْمَعَت :تلاقف ؟ كُحّرَرْتأاو كباَتك كنع يّدَوُأ

 اولسرَأف « لي هللا لوُسَر ُراَهْصَأ :اولاقف « اهَحّوَرت لَو هللا لوُسَر نأ ُّماَّنلا

 يبت نم تت لأ هلام اهب قت دَقْلَف ٠ يططصملا يب نم مهيد يف َناَكاَم
 . ١ اًهْنم اهمْوَق ىلع ةَكَرَب َمَظْعَأ تَناَك ةأَرْما ُمّلْعَأ مَ « قلطصملا

 رعسم نع « ةماّسُأ وبأ انربخأ , دوعسم وبأ انثدح « نمح لا دبع انربخأ

 :ةيريوج نع « سابع نبا نع « بيرك نع ( نمحرلا دبع نب دّمحُم نع «

 َنيح اهيلإ َّعَحَرَف « َلَجَو َّرَع هللا ركذت يهو رَجْفلا دعب اهب رم لي ّيبلا نأ
 9 0 006 ُُ 3 200 ع مس 2 10

 تق ذنم تلق دقل :لاقف « َكلذك يهو « ُراَهّنلا عفترا وأ « ٌراَهّنلا فصلا
 . 0 4 0 5و 3 مه ع 2 م.م 03 هم 28 0

 2 2 2 2 ماش

 م سس ماس ا يبات هم عا عطا سا ع مى يال

 " هتاّملك َداَدم هللا ناحّبس « هشرع ةئز هللا ناحبس « هسفئ اًضر هللا ناَحبس «
 م م

 :هقيرط نم هاورو . هب ريبزلا نب رفعج نب دّمحُم نع « 777ص ةريسلا يف قاحسإ نبا هاور ١-

 نباو « ةفرعملا يف ميعُت وبأو « 51١/74 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « )99١5( دواد وبأ '

 . ةباغلا دسأ يف ريثالا

 . هب ةماسأ نب دامح ةماسأ يبأ ىلا هدانسإب « )١5( ةليللاو مويلا لمع يف يئاسنلا هاور -7

 «(58.08) ةجام نباو « الال/* يئاسنلاو « (*550)يذمرتلاو « ( 7177) ملسم هاورو

 نب دّمحُم ىلا مهدانسإب « (11417) درفملا بدألا يف يراخُبلاو ع 4558و ء 74/5 دمحأو

 . هب نمح رلا دبع
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 يه مس وع ري6

 . ةحلط لآ ىلوم نمحرلا دبع نب دّمحُم ْنَع ٌروُهْشَم

 ١ بطخأ نب ُيَيْح تدب ةّيفص -4

 تثاكو , عبس ةنس مرحملا يف « ربيخ موي اهباصأ « ريضنلا ينب نم

 1 ل ِء 7 م 4 42 مل هم اي مس مهر

 ' اهاًّبسو ( هلع هللا لوُسَر هلّتق « ةئاتك :ُهل لاقي « َريَيَخ دوهي نم لحر تحت

 0 0 م0 5 7 و ميه تلمع 00 م
 . نيثالثو تس ةنس تيفوت « اهقادص اهقتع لعحو .اهجورت من «اهقتعاو

 4 7 0 دلع ل س لب
 « نيسح نب يلعو « كلام نب سنأو ( رمع نب هللا دبع :اهنع ىور

50 2 1 
 . ةيفص ىلوم ةناتكو « ناوفص نب ملسمو

 قاحسإ نبا نع « سنوي انثدح « دمحأ انثدح « برقعي نب دمحم انربخأ

 68 2 العا ل ميسا ته هع مهم نري طا و مم ماه
 دنع ُهلْبق تئاكو ( يح تنب ةّيفص :ةيريوج دعب ع هللا لوسر َجورَت مث

2 9 1 . 78 00 7 0 2 00 

 ادلو اًهْنم بصي ملو هلي هللا لوُسَر اَهْنَع تاّمف « قيقحلا يبأ نب عيبرلا نب ةئاتك

.5 

 :لاق « يبْعَشلا رماع نع « ةّدئاَر يبأ نب ايركز انثدح :سئوي لاق

 0600 0 020007 002 5 0 م م3 800 ها.
 لعجو « نتساو اهقتعاف , ولك هللا لوسر نيمي كلم نم ةيفص تناك

 1 ب 8 هموم

 . ' اهقتع اهرهم

 دسأو : 1811/4 باعيتسإلاو 2 1/5+77 ةباحصلا ةفرعمو « 440/5 يناثملاو داحآلا ١-

 . /97//74 ةباصإلاو « /١19/8 ةباغلا

 . هب ةدئاز يبأ نب ايركز نع « 554 ص قاحسإ نبال ريسلا يف ريكب نب سنوي هاور -*
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 وبأ انثدح « ةميرخ نب يرّسلا انثدح « ىنابيشلا بوقعي نب دّمحُم انثدح

 سنأ نع « تباث نع ( ةريغملا نب ناميلس انثدح ( ليعامسإ نب ىسوم ةمّلَس

 لوُسَر دنع اهئوُركذُي اوُلَعَجَ  ِهمَسَقَم ١[ي] ّيِبلَكلا ةّيحدل ةّيفَص 2

 هلو هللا لوُسَر هيلإ ْثَعَبَف « اًهلثم اَنْيَأراَم ةأرما يبّسسلا يف اَنْيَأر :نوُلوُكيو ( هل هللا

 " سؤرأ ةَعبَسب ينعي « هم اَهاَرتْش ثاف

 ص ْتّراَص

 ء.م م

 ”فُوَع نب ُدْيَر ةعيبروبأ انثدح « يشاقّرلا ةبآلق وبأ انثدح « ةمثيخ انربخأ

 :لاق « سنأ نع « تباث نع ( ةّملَس نب ُداّمح انثدح 3

 ءافَقَرَف «نآلُخَر ِءاَجَف « اَهُمْلَكُي َماَقَق ( ةّيفَص ْتءاَجَف كلي يلا فك

 نط ْمَل اًنإف هب اَننَظ ْنَم « هللا َلوُسَراَي :ًالاقف « ُةّيْفَص اَهّنِ :ل بلا اًمُهَّل َلاقف
 . * مّدلا ىَرْجَم ّمدآ نبا نم يِرْجَي َناَطْيَشلا نإ :لاقف «٠ كب

 سنأ نع ( تباث ثيدَح ْنم ُبيِرغ
 ١ م . ِك لا هل ع

 . ' ةيفص نع « نيسحلا نب يلع نع « يرهزلا هاورو

 ١- رداصملا يف اضيأ ةدوجوم يهو « قايسلا اهيضتقي ةدايز .

 « )١5/81( ديمح نب دبعو 2100و 9١2هو , ١١7/8 دمحأو )١758(2 ملسم هاور - 19

 . هب ةريغملا نب ناميلس ىلا مهدانسإب

 :متاح وبأ لاق نكلو « هثيدح نيئّدحْملا ضعب كرتو « هيف فلتخم « يرصبلا يعطقلا وه -*
 نوبتكي مهارأ اعر ثيدحلا باحصأ :ةعرز وبأ لاقو « هنم ىلحأ الو سيكأ ةرصبلاب تيأرام

 . 570/9 ليدعتلاو حرجلا :رظني ( هثيدح

 2586و 65١2و 2١١0/9 دمحأو ,4(2ا19) دواد وبأو « )1١7/5( ملسم هاور -4

 . هب ةملس نب دامح ىلا مهدانسإب « )١784( درفملا بدألا يف يراخبلاو

450 



 يبأ نع « ليهك نب ةملس نع « نايفس انثدح :الاق ء فسوي نب دّمحُمو

 :تلاق « ةّيفص نع « ناوفص نب ملسم نع ع " يهرملا سيردإ
 7 17 هم هي د هار 3 050 سس نع 01 20

 اوثاك اذإ ىتح « تيبلا اذه وزغ ْنَع ُساْنْلا يهتنيال :لو هللا لوُسَر لاق

 مهيف نإ :تلق « مُهَطَسْوَأ اوجني ال ُمُث « مهرحآو مهلّوأب فسح ءاَدْيَبلاب 2 20 .٠ - .٠ سا ماهل 00 /

 . ا 0. هرهش <” 2

 . " هيف مهام ىلع هللا مُهتَعِبَب :لاق ؟ ه ١

 ظ . ؛ ةّيلالحلا ثراحلا تبب ةنوُمُيَم -6 ١

 . ةعّصْعّص نب رماع نب لاله نب هللا دبع ُدَلَو

 ةكم نم لاَيْمَأ ةَرْشَع ىلع ُفِرَسو « فرس اهب ينو « لَ يبا اهَحوَرَ

 . ٌكاَنَه

 ١- عماجلا دنسملا :رظنا ءامهريغو «(؟15١) ملسمو «(؟١٠5*8) يراخبلا هاور 558/19 .

 . ةجام نباو يذمرتلا هل ىور « قودص وهو « رواسم وأ راوس همسا -؟

 دمحأو 2« 777/5 هيوهار نب قاحسإو « )7١84( يذمرتلاو « (40515) ةحام نبا هاور -

 ديعس نب نايفس ىلا مهدانسإب « 77/714 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « “0و 6055

 . هب يروثلا

 دسأو 2191 4/4 باعيتسإلاو 2« *”784/4 ةباحصلا ةفرعمو « 577/5 نناثملاو داحآلا -4

 . ١75/4 ةباصإلاو « ؟/؟/9 ةباغلا

 نينمؤملا مأ ربق هب « ميعْنتلا نيبو ةمطاف يداو نيب عضوم « ءارلا رسكو نيسلا حتفبأ « فرس -ه

 راسي ىلع « اليك (5) يللاوحب ميعنتلا نع دعبيو « مويلا ىلا افورعم لازي الو « ةنوميم
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 ٍِك - 3 ع2 ساه ص ديرع 2 كة * 5 <” ه2 م 2

 . يرماعلا '[مْهَر] يبأ تح هِي يبلا اهحوّرَت نأ لبق تئاكو

 8 سام هاف دعاه هسه مّ 200 3 2

 تنب ةنوميم :نهنم « نّْيلجَر نم تائب ْتَدَلَو « ةّيشرحلا ُدنه اًهّمأو
 ست امم

 5 ساه مها م 1 هكر ٌكقسهعم هير 2 يم هس
 . سابعلا تحت تناك « ثراحلا تنب لضفلا مأ نهنمو ( لو ّيبلا ٌجْوَر ثراحلا

 هوو 2002 هدو مال 8 . 82 مدعو يد هر

 ©« سيمع تنب ىملسو ( ةَرمَح تحت تناكو « ةيمعثملا سيمع تنب بنيزو

 ص 7 2

 همر” يو 1

 . ةّيشرحلا دنه تاتي هلك « بلاط
 . كال 7 3 06

 هللا دبع و « مصألا نب ديزيو « سابع نب هللا دبع :ةّئومُيُم نع ىورو
 و 7

 . راسي نب ءاطعو « بيّركو « داحلا نب داّدَش نب
 هاو و عمم ءاش 8 20 7 0

 نب دمحم نع 2( سنوي انثدح ( دمحا اندح ©« بوقعي نب دمحم انربخأ

 2 21 7 1 هم 27 -ٍ لاما و -ٍ 14

 تثاكو « ةيلالملا ثراحلا تنب ةّئوُمّيَم :ةيفص دعب ٌه هللا لوُسَر ّجَوَرَت

 2 0 - سال 5 ع هو ٍِع رك

 نب رماع يب نم « لسح نب كلام ينب دحأ « سيق يبأ نب مهر يبأ دنع هلبق

 007 م 0 0 ماما اس 1

دلو اًهْنم بصي ملو ٌوِلَو هللا لوُسَر َتاَمف 2« يول
 . " ا

 مجعمو « 54/0 يهكافلل هثيدحو رهدلا ميدق يف ةّكم رابخأ :رظني « ةنيدملا ىلا بهاذلا

 . 701/ص يراخبلا حيحص يف اهركذ دراولا ةنكمألا

 ربأ :ليقف « هك يبلا لبق اهجوز ناك نميف فلتخا دقو «أطخ وهو « ةربس :لصألا يف ١-

 ء« مهر يبأ نب ةربخس يبأ هدلو دنع :ليقو « روهشملا وهو « يرماعلا ىزعلا دبع نب مهر

 . هيخأ ةورف دنع ليقو « ىزعلا دبع نب بطيوح دنع :ليقو

 . 5"7ص قاحسإ نبال يزاغملاو ريسلا -9
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 نبا نع « هللا دبع نب هللا ديبع نع « يرهُرلا نع « ةنييع نب نايفس انثدح

 :سابع

 . ١ ةئوُميَمل ةاشب رم 3 ينل نأ
 م هوقس 1 م ةنييغ هرب

 :ةنوميم نع سابع نبا نع :هثيدح يف ة

 2 2 درسا ع

 اهَباَهِ اوذحأ الأ :لاقف « ةقدّصل نم اهَئيِطْعأ دق ! ةاّشب رم لَك يبلا نأ

 . " اًهلكأ َمُرُح اَمّنِإ :لاق قم اهنإ ٠ هللا لوُسَراَي :اولاق « هب اوُعتناَف هوُعَبَدف 0 6 2 46 00711 2

 سابع نبا نع :مهئيدح يف اوُناَقَف « ًةنيَيُغ نبا ْنَع ءاّمَدَقلا نم ةعاّمَج ُةاور
 م عهد

 . ةدوميم نع )0

 « سابع نبا نع 2 ءاطع نع ( رايد نب ورَمَع نع ( جيرح نبا هاورو

 نبا نع « مصاع وبأ انثدح « بلاط يبأ نب ىيي انثدح « ةمئيخ انربخأ

 وحن « ةّئوُمْيَم نع « ساّبع نبا نع « ءاطع نع « راّئيد نب ورْمَع نع « ٍجْيَرَح

 ” يرهّزلا ثيدح

 نب نايفس ىلا مهدانسإب « )١5314( يمرادلاو )4١7١(« دواد وبأو « (7554) ملسم هاور ١-

 . هب ةنييع

 )971١( ةجام نباو « ١7١/19 يئاسنلاو )4١١١(« دواد وبأو « (575) ملسم هاور -؟

 . هب ةنييع نب نايفس ىلا مهدانسإب « 575/5 دمحأو « )5١0( يديمحلاو

 نب نايفس ىلا مهدانسإب « )59١( يديمحلاو ” فل يئاسنلاو « (555) ملسم هاورو -

 . هب رانيد نب ورمع نع ةنييع

 ؤ5



 :لاق « سابع نبا نع ( ءاطع نع « « ٍجيَرُج نبا نع « قازرلا دبع هاورو

 :ةَكوُمُيَم تر بخأ

 ١ ثيدحلا ركَذف « ْمُهَل ةاشب رم و يبا نأ
000 0 0 0 2 

 دبع نأ ؛ دقرأ نب ريثك نع ؛ ترابا نب ورمع نع « ضو نبا هادرو

 كمه

 م طر ( وما اه مقرف دشأب نع ىل تناك

 ؟ كلذ لحّيو :تلقف , اهب تعفتلاَف اهَدولُج تدَحَأ ْوَل :تلاقف «٠ اهل َكلَ
 همم .

 . مع : :تلاَق

 . لاقف ؛ راما لْثم ْمُهَل ةاّش َنوُرْجَي شيف ْنِم لاَجرب كي هلل لوو رم

 :هلع هللا لوُسمَر لاقف ع ةكيم اهّنإ :اوُلاَقَف ( اًهَباَهِإ متذحَأ ول :هلك هللا لوُسَر

 . ظّرَقلاو ءاملا اَهُرهَطُي

 نمحرلا دبع نب دمحأ انثدح « ةزاحإ يِزاّرلا دّمحُم نب نمحرلا دبع انربخأ

 " اذه ٍبْهَو نب هللا دبع نع « ّيِشَرَقلا بْهَو نب

 هسا دمحأ :هقيرط نم هاورو . هب جيرج نبا نع ىكلذ فنصملا يف قازرلا دبع هاور ١-

 . 477/51 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو

 ننسلا يف يقهيبلاو 2 777/4 دمحأو 2 ١74/0 يئاسنلاو « )5١77( دواد وبأ هاور -؟

 . هب بهو نب هللا دبع ىلا مهدانسإب « 0١

 طسوألا مجعملاو 2« ١4/74 ريبكلا يف ناربطلاو « 470/١ راثآلا ناعم حرش يف يواحطلا هاورو

 . هب دقرف نب ريثك نع دعس نب ثيللا ىلا مهدانسإب « 4

9 



 هللا دبع نب ريكُب نع « ثراحلا نب ورمع نع « بْهَو نب هللا دبع انثدح «

 ةئوُمْيَم نع « بيرك نع « ّجّضَألا نب

 مص لل ه تأثرا ممل 2< 000 ما 0 0
 . ١ أظوتي ملو ىلص مث , افتك اهدنع لكأ ديو يبلا نأ

 .؟ةطنلا يرام 1 '
 ع ةّيردتكسإلا ُكلَم سقؤقملا ناكو « ٌهيلي هللا لوُّسَر نبا ميهاربإ مأ ها ل هس - 2010 ل 0 2 22

 ا َنينس نامثب ةنيدملا همّدقُم دعب « ُميِهاَرْبإ :اهنم ُهَل دلوف « و يبلا ىلإ اهاَده
 0-20 طا

 م #سمام - 2 7 ع

 أ ام تتامو « تام مت « مايا
 2 رها#ت م ماس 4 < نت

 ةينامثو رهشا ةرشعو ةنس ميهاربإ شاعو 4

 . نينس سمحب ُدلو يبلا دعب ميهاربإ

 نب سُئوُي انثدح « رابجلا دبع نب دمحأ انثدح « بوقعي نب دمحم انربخأ

 خخ اسوا عطا
 ١ام

 بصي ملف ( َميِهاَرْبإ هل تدلَو « ةّيطبقلا ةّيراَمو « تام ىّنح ادلو اًهْنم بصي

 ” ةّيراّمو ةجيدحم ْنم الإ َدلولا هلك هللا لوسر 0 7 1 52 .٠ 2 2700 32 0 را

 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو ع 781/5 دمحأو 2 (507) ملسمو )51١(« يراخبلا هاور ١-
 . هب بهو نب هللا دبع ىلا مهدانسإب ع« 441/7

 دسأو 21917/4 باعيتسإلاو « 514/5 ةباحصلا ةفرعمو « 447/0 يناثملاو داحآلا -؟

 . ١١1١/4 ةباصإلاو « 751/5 ةباغلا

 ا



 سنأ نع « باهش نبا نع « بيبَح يبأ نب ديزي نع « ةعيهل نبا انثدح , ريكب

 :لاق 2« كلام نب

 24 لم م ب1 20010 #0 7 مد هل 22 2 ٠

 ما ةبرشم اهل لاقي يلا اهتبرشم يف هي هللا لوُسَر ةيرس ميهاربإ مأ تناك

 2 ِِ 2 م كلل # سر < 2 00

 ءاملاب اًهيتأَيف « اهيلإ يوأي « ةئيدملاب نوكي يطَبت ناكو « !ًميهاَرْبإ
 ين 4 ع نا 2 4 7 2و 5 7 4 1 2 م 2 26

 ١ جلع اهيلإ يوأي ةجلع الإ يهام :اولاق ىَّنَح كلذ يف ساَّنلا رثكأف « بطحلاو

 ءاجف :لاق « ٌهلّثقَي نأ ُهَرَمأو هيلإ امي اَيلَع ثَعَبف :لاق « كلك هللا لوُّسَر غلب ىَّتَح

 َعقو فييَسلا ُهَعَمو ّىطبتلا ُهآَر اًمَلَف « فيل | يلَع ٌعّمو « ةلْخَن ىلع ُهَدَحَوَف ّيلَع

 لا 3 هل 000000 ه2 035300 م 000 9 5

 « ' ُبوُبجَم ره اذإف « لّزُت مث ١ لخنلا ىلعأ نم هءاسك حرطو « هسفن يف

 ماس سا هلق ىلا ع ةكر# 27 7 7 27 1 ب 1 2 0 م 2

 انادحإ َتَرَمُأ اذإ تيأَرأ « هللا لوُسَراَي :لاقف « لك هللا لوُسَر ىلإ يلَع َمَحّرف

 سوت ل 7 - م 2 هام اء 20007 ماع مب ًَءآ 24 37

 . يطببتلا نم ىأَر اًمب ُهَرْبحأَف « معن :لاق ؟ َكَعِحاَرْيَأ كلذ ريغ ىَأر مث « رمألاب

 4 3 م0 07 3 . 027 هه 00 02000 006

 ليربج ٌهءاَح ىَتَح « ُهْنم هسفئ يف ُعَقَي ناكو « ُهَنْبا ميهاربإ ّمَأ تَدَلوَف :لاق

 . " هنبا هنأ فّرعَف :لاق « َميِهاَرْيإ ابأاي َكْيَلَع ُمالّسلا :لاقف « ٌمآلّسلا ِهْيَلَع
 هام . ه 2 هم .ءمو -# .#مث ماوه 3 17

 . هجولا اذه نم الإ ُهْنَع فّرْعيال « يرهزلا ثيدَح نم ٌُبيرغ

 ١- و ينلا تاقدص نم ةبرشملا هذه تناكو « تابنلا ةمئاد ةعفترم ةنّيل ضرأ :ةبرشملا «

 عضوم يف دجسم يب دقو « اهيف ميهاربإ تدلو ةيرام نأل « ميهاربإ مأ ةبرشم, تيمسو

 دجاسملا :رظني « ميهاربإ مأ ةبرشم دجسم مساب فورعم وهو « يلاوعلاب عقيو « ةبرشملا

 ةرونملا ةنيدملا يف ةيرثألا ص7١9 .

 . 017١/١ ناسللا « ركذلا عوطقملا وه :بوبحم -؟

 . هب ةعيط نب هللا دبع ىلا هدانسإب « داحآلا يف مصاع يبأ نبا هاور -"

 . هدنم نبال هازعو « ةباصإلا ف رجح نبا هركذو

 تف



 دمحأ انثدح :الاق « بوقعي نب دّمحُمو ( دايز نب دّمحُم نب دمحأ انربخأ

 نب دّمحُم نب ميهاربإ ئثدح « قاحسإ نبا نع « سنوي انثدح « رابجلا دبع نب

 :لاق ؛ هّذَج نع « هيبأ نع « بلاط يبأ نب يلع

 اهل مَع نبا يف ميهاربإ أ ةَرام ىلع َرثك َناَك ذقو لو هللا لور يِناَعَ

 ُهَندَحَو نِإف ٠ قلَطْلاَف فيلا اذه ْذُح :لاقف ٠ يطبق اهيلإ ْفلَتْحَيو اهُروُرَي

 ١ َةاَّمْحملا ةكسلاك َكرْمَأ يف نوكأ « هللا َلوُسَراَي :تلقف « ُهَلُقاَف اهدنع

 + ينقل ىت الام ىو ةمالا و « هب ينْرَمَأ امل يضقأ ىَّنح ءيش ينيتثيال
 7 60 باع الا * 10

 فّيّسلا ًاَحشَوَتُم ْتْلَبقأَف « ُبئاَعلا ىَرَيال ام ىري ٌدهاّشلا لب :كو هللا لوُسَر لاقف

 « ةلخن يف دا ( هدير ينل فرق يفيس تطرتعا آر امل « اهّدْنع هُدحأف 3
 م

7 
 مسمع ريع

 مث ( هِرْهَظ ىلع هسفنب ىَمَر ُهْنم توتو اًهِضْعَب يف ناك اذإ ىّنَح « اًهيف ىَقَرَف

 ؛ رح لو لبق لحل نم قت "ةبخأ عال 46 انف ٠ ' هْيلحرب َّرْكَش
2 

 هلل ُدْمَحلا :لاقف « ريَخلا ُهمابْخَأَف كي هللا َلوُسَر ُتدح منا ٠ فُيَّسلا ُْتْدَمَعَف

 يف اهلثم نوكي له :ديري « مهاردلا اهيلع برضي . اهيلع بتكي ةديدح :ةامحملا ةكسلا ١-

 هل رهظي اميف يأرلاو رظنلا هلوا « هفالخ يف ةحلصملا ىأر نإو « هب رمأ ام ىلع زواجتلا مدع

 هدافأ « دهاشلل رهظيام بئاغلا ىلع ىفخي دق هنأل « رظنلا هل زاجأف ؟ روضحلا ببسب

 . 57/9 ةققحملا ةعبطلا « دمحأ دنسم :رظنا « دنسملل هتيشاح يف يدنسلا

 . 7١87/4 ناسللا « هيلجر ىدحإ عفر يأ :هيلجرب رغش -1

 . 4١95/5 ناسللا « ئصخلا وه « بحألا :بحجأ حسمأل -*

 هاورو . هب يلع نب دّمحُم نب ميهاربإ نع :« 71١ ص يزاغملاو ريسلا يف قاحسإ نبا هاور -؛4

 ءايضلل ةراقحملا يف امك « هدنسم يف ينايورلاو « 7737/7:هدنسم يف رازبلا :هقيرط نم

 9ع



 هدج نع « هيبأ نع ؛ ىلع نب رمع نب دمحم نع « يروثلا نايفس ةاور

 2 كا 4
 . مّنأ قاحسإ نبا ثيدحو 30

 « قلاخلا دبع نب ورمع نب دمحأ انثدح « ةبتع نب نسحلا نب دمحأ انربخأ

 نع « رحاّهملا نب ريِشُب نع « ةنبيع نب نايفس انثدح « دايز نب دَّمحُم انثدح
 :لاق « هيبأ نع « ةديّرُب نب هللا دبع

 هَلْغَا ْبْكْرَي َناَكَف « ةّلْغَبو نْيئيراح كي هللا لوُسَر ىلإ طْبقلا ٌُريمُأ ىَدْهَأ

 بَهَوو « ميهاربإ ْتَدَلَوَف «٠ هسفتل نْييراَجلا ىَدْحِإ َدَحْناَف « ةنيدملاب
 اًهّمْسا ناكو « َناّسسَح نب نمحرلا دبع ُمُأ يهو « تبا نب َناّنمَحل ىَرْخألا

 . 27 نيريس نب
 م

 ةياحلا يف ميعُت وبأو 2« )١55( لاثمالا باتك يف نايح نبا خيشلا وبأو « 707/5 يسدقملا

 ءامسألا ضماوغ يف لاوكشب نباو « 54/ دادغب خيرات يف يدادْغَبلا بيطخلاو « 1707

 . 5958/١ ةمهبملا

 . هجولا اذه نم الا هنع لصتم هحو نم ٌدْلو يبلا نع ىوري هملعنال ثيدحلا اذه :رازبلا لاقو

 ع« 97/0 ةيلحلا يف ميَعُت وبأو © 1717/١ ريبكلا خيراتلا يف يراخّبلاو 2/١ دمحأ هاور ١-

 . هب يروثلا نايفس ىلا مهدانسإب 2 #”ه5و 2 717/5 ةراتحملا يف يسدقملا ءايضلاو

 نبال ةرهملا فاحتإ يفو 2« 797/5-784 راتسألا فشك يف امك « هدنسم يف رازبلا هاور -؟

 . هب دايز نب دّمحُم نع 2500/1 رجح
 ف مصاع يبأ نباو « 1١/١ يمئيهلل ةيغبلا يف امك « هدنسم ف ةماسأ يبأ نب ثراحلا هاورو

 . هب رجاهم نب ريشب ىلا امهدانسإب « 5447/5 داحآلا

 . نسح هدانسإ ١١7/4: ةباصإلا يف رجح نبا لاقو

837: 



 نب ميهاربإ نع « َسْنوُي انثدح « دمحأ انثدح ٠ بوقعي نب دّمحُم انربخأ

 مكحلا نع -ةبيش نيب دج وهو - َةبْيَش يبأ قراتخملا نب هللا دبع نب نامثع

 :لاق « ساّبع نبا نع « مّسقم نع « َةبيَّتُع نب

 هَل نإ : هللا َلوُسَر اقف « َميهاَرْيإ للي هللا لوُسَرل يبقا ٌةيِراَم ْتَدَلَو

 . ١ طبق لك تقتْغأل ّيقب ولو : ا ًاقيدص َناَكَل ىقب ولو « َةَّنَجلا يف ةَعضْوُمَل

 " ةّنْوُلا ليحاَرَش نب نامعُتلا تنب ةميمأ <67 0

 :لاقف « َكنم هللا وُعَأ :تَلق اَْيَلَع َلَحَد اًملَف « اهب 3 بلا َجّرَر ١
 . اهَعتَمو اهحَّرَسف « ذاَعُمِب تدع

 ةيئيللا ةكياَم اه :لاَقُيو « كاَحّتعلا ُتنِب ةمطاَف ْتَداَعَتْما يلا نأ :لاَقُيو
7 

 ١- هب نامثع نب ميهاربإ نع « ١77ص قاحسإ نبال يزاغملاو ريسلا يف ريكب نب سنوي هاور .

 ةجام نبا هاورو )١5١١( « هب نامثع نب ميهاربإ قيرط نم .

 ةباصإلا يف رجح نبا لاقو ١/ :177فيعض وهو « نامثع نب ميهاربإ ةبيش وبأ هدنس يف .

 « (5195) يراخبلا هاور « بزاع نب ءاربلا ثيدح نم تبث (ةنجلا يف اعضرم هل نإ):هلوقو 7

 ف مكاحلاو « 457/0 داحآلا يف مصاع يبأ نباو ءا.8و 2 #”0..8و 2784/4 دمحأو

 . "8/4 كردتسملا

 . ه1/١/ ةباصإلاو « 74/97 ةباغلا دسأو « ١780/4 باعيتسالا -9

 ةيدنكلا يف فالتخالا :نوحلا نب نامعنلا تنب ءامسأ ةمجرت يف باعيتسالا يف ربلا دبع نبا لاق -#

 تنب ةميما يه :لوقي نم مهنمو « نامعنلا تنب ءامسأ يه :لوقي نم مهنم « ادج ريثك

 « تيأرام ىلع اهقارف ببس يف مهفالتحخاو « نامعنلا تنب ةمامأ :لوقي نم مهنمو « نامعنلا

 . ميظع بارطضا ٌةَِي هجاوزا نم نهيلع عمتجي مل يتاوللا اهبحاوص فو اهيف بارطضإلاو

 . ةصقلا ددعت 559/9 يرابلا حتف يف رجح نبا حجرو

 نا 2



 3 ه 00 عرش 0 ب 1 5

 انندح و رمع نب ةعرز وبا انثدح « حاص نب دمحم نب ميهاربإ انربخأ

 2 ٠ مدع ع
 يبأ نب نب ةَرْمَح نع ( ليسعلا نب نمحرلا دبع نع ؛ « نيكد نب لضَفلا مَع وبأ

 هر
 :لاق « هيبأ نع ( ديسأ

 هللاب ذوغأ :تلاق « و بلا ىلإ ليحاَرش نب َناَمْعُتلا تنب ةَمْيَمَأِب ىتأ امل ب 8 2 6. 8 00 82 0200 < مهم 2001 ع 2

 ١نيئيقزار اًهسكا :ِللو ّيببلا يل َلاقف « ْذاَعُمِب تْدُع ْدَقَل :لاقف « َكْنم

 نع « يعاّرْؤألا نع « ”كاحّضلا نب هللا دبع نب ىي انثدح « يربَّطلا دشار

 :ةَشْئاَغ نع ( ةَوُرَع نع « ّيِرْهزلا

 :ك بلا لاقف ٠ َكلنم هللاب ْذوُع ءأ :تل ْتلاق هل ّيبلا اهب اهب يتأ امل ةّينوَحلا نأ

 . كلب يَِحْل ؛ذاعُمي تْدُع دق
00 

 . ؟ ةوحت 7 « يعازوألا نع ٠ « ملتسم نب ٌديلولا ةاور

 ١- حتفلا يف رجح نبا هدافأ « لاوط ضيب ناتك نم بايث :ةيقزارلا 559/9 .

 هب ميعُت يبأ نع «( (0؟88) يراخبلا هاور -؟ .

 ةفرعملا يف ميعُت وبأو ؛ 737/18 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو ,« "569/هو 2 4948/8 دمحأ هاورو

  » ”5/5هب ليسغلا نب نمحرلا دبع ىلا مهدانسإب .

 #- هل ىور « حيحصلا ىلع يعازوالا نم عمسي ملو « فيعض وهو « ينارحلا لبابلا وه
 ةليللاو مويلا لمع يف يئاسنلا .

  -4يئاسنلاو « (0754) يراخْبلا هاور  2١90/7ىلعي وبأو  2» 7١7/8ةفرعملا يف ميعُن وبأو

  » 5هب ملسم نب ديلولا ىلا مهدانسإب « 7547/17 ننسلا يف يقهيبلاو .

 4ع 5



 2 'يلّمؤملا ركب يبأ نب رمع انثدح « يماّرحلا رذئملا نب ميهاربإ انثدح
 2 هَ 5

 « ةشئاع نع « ةورع نع « يرهزلا نع « "يبعشلا ىسيع نب ايركز انثدح
 :تلاق

 هللَط هللا لوُسَر اًهئم اند « هْيِلَع ْتَلَخَد اًملف « ةّيبالكلا هيو هللا لوُسَر َجَورَت الإ "ا عش سها ل هاش ه كس اس ه1 2 < نيم الإرث عل ءداهدو
 3 6 دع ع و 2 2 177 .٠ 2 ًَ 4 ١

 « ميظعب تذُع ْدَقَل :#ي هللا لوُسَر لاقف « َكْنم هللاب ذوُعُأ يّنِإ :تلاقف ٠

 ظ " ةّيبالكلا ةرْمَع -
 يبلا لاقف « طق ضَرْمَت مل « كديزَأو :لاقف « ِهلك يبلل اًهوبأ اهفصَو 2 14 .٠ 2 مهم هو 0 ًَء 2 . 00 2 7 تثمر

 . اهب نيك لو الط ريح هللا دلع اَهَل سيل
 ظ . ؛ يملّسلا ميكح تدب ةلوَخ -848 1 1 - ثم

 7 ءهمو 0072 م *ري اه سر سام ع 2 2 و
 اهل ُفَرعيال ' لك يبلل اهسفت تّبهو « ةيدزالا كيرش مأ يه :لاقيو

 . ثيدح

 وهو « يلصوملا :هيف ءاجو « ثيدحلا كورتم ثيدحلا بهاذ :متاح وبأ لاق « ندرالا يضاق ١-

 . 455/7 ئغملا :رظناو «اطخ

 . ثيدحلا ركنم :هلوق هيبأ نع لقنو « 5977/8 ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذ -؟

 . "4/2 ةباصإلاو « ”٠ه/19/ ةباغلا دسأو « ١841/4 باعيتسإلا -»#
 . 772/7 ةباصإلاو « 801/9 ةباغلا دسأو « 5775/5 ةباحصلا ةفرعم -؛

 « سود نم ةيدزأ :ليقو © شيرق نم ةيرماع :ليقو « ةيراصنأ يه :ليقف « اهبسن يف فلتخا دقو
 سود ف تح.ورزت ةيشرق :لوقي نأك « نكمم ثالثلا بسنلا هذه عامتجاو:رجح نبا لاقو

 . مهيلإ تبسنف راصنألا ف تجوزت مث « مهيلإ تبسنف

568 



 :اهوبأ لاقف « اهيبأ ىلإ كي يبلا اهّبطَح « رائيد نب دْعَّس نب فْوَع ينب نم

 بيب اًهنلاو ل ينلا دعب درا من « كلذك اَهَدَحَوف َعَحَرف «اّصَرَب اهب نإ

 ظ " ةيمَلسلا ءامسأ تنب اًبس 15

 هللا دبع نب دحاولا دبع نع « حلاص نب ناميلس نع « يلهاّبلا ملسم

 :لاق « ةداتق نع « رّْضَنلا نب صفح نع « يبراحملا

 . ةيملسل سلا تلصل | نب ءامسأ تنب اًبس ُهْل هللا لوسر ّجْورَت

 "واو سو( م ع
 « ةبحص امهل 203 ءامسأو

 ١- ةفاصرق :ليقو « ةماما :اهمسا :لاقو « ه1/.7 ةباصإلاو « 7517/5 ةباحصلا ةفرعم .

 ء ةيومألا ةلودلا ءارعش نم هموق يف افيرش ناك « ءاجهلا فينع رعاش ءاصربلا نب بيبش -19

 . 1957/1١ يدادغبلل بدألا ةنازحخ :رظني

 ةباضإلاو رسب ةباغلا دسأو « ١850/14 باعيتسالاو « 715٠/5”7 ةباحصلا ةفرعم -

 اا

 امب لخدي نأ لبق تيفوت « نونلا فيفختو هلوأ حتفب « انس :رجح نبا لاق « انس :اهمسا يف لاقيو

 ىدحإ ةنس يف لتق « ةبحص هل نإ :لاقي « نيروهشملا ناعجشلا دحأو « ناسارخ ريمأ -4

 . ةدحاو ةياور يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هل ىور « اهدعب ليقو نيعبسو

_17/ 



 . ' هيبأ نع « بئاسلا نب دّمحُم نب ٌُماشه ُهلاق
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 هجّوملا وبأ انثدح « يزّورملا ميلَح نب دمحم نب نسحلا انثدح

 دبع انثدح « نامثع نب هللا دبع انثدح « يراّرفلا هّحَوملا ورمع نب دّمحُم

 :لاق « يرهُزلا باهش نبا نع « ديزي نب سنوي انربخأ « كرابملا نب هلا

 قيتَع تخت ُهلْبَق تئاكو ٠ دلو تنبا ةجيدح ةكمب و هللا لوُسَر جور
 . يموزخخملا ذئاع نب

 2. 0 م 3 7 و َ

 م سعر 1 اركي ركب ف تس ةئاخ ةكدب جوت

 نب سيتخ تح ُهلْبق تئاكو « َرَمُْع تنب ةصفَح ةنيدملاب ّجَوُرَت مث

 هام 0 ساه م 000 0 8 2 06 72 02 .ً 020 م 0 2 7 و

 , ورَْمَع نب ناركسلا تحت هلبق تناكو ( ةعمر تنب هدوس جورب من

 0 ساه را هاهو ه مس م مار 2 د مم 020 م 57 7

 نب هللا ديبع َتْحَت ُهلّْبق تئاكو « نايفس يبأ تنب ةبيبح مأ َّجوُرَت مث
 82 2 2 هام

 معآ] ءامسأ نب ةورع :لاق « 4١ ١ص بسنلا ةرهمج يف يبلكلا ماشه نب دّمحُم هركذ ةورع ١-

 ملف ءامسأ امأ . 488/4 ةباصإلا :رظناو . ةنوعم ركب موي اديهش لتق [مزاخ نب هللا دبع

 نب ةورع اهوحأو):اذكه هنأو « صنلا يف فيرحت عقو نوكي نأ ىشحأو « دحا اهركذي

 . ملعأ هللاو © (ةبحص هل ءامسأ

 نبا هاورو . هركذ مث « ةداتق نع رضنلا نب صفح لاقو :لاقو « ةفرعملا يق ميَعُن وبأ هلقن -؟

 . هب لهس نب يرسلا نع ْهَدْنم نبا ىلا هدانسإب « 770/9 قشمد خيرات يف ركاسع

 قحغ



 . ةئراح نب دير ضعت لبق تاكو ( شححج تنب ْبَنيَز جوْرَت مث

 مسا راهم ع شاع

 . ثراخلا تنب ةئوُمُيَم جَوَرَتو

 مسا مول مل سام مس د

 . ةّيلالحلا ةمرجم تنب َبَنْيز ّجّورَت م

 . ِبالَغ نب ورْمَع نب ركب نب نم « نايِبظ تنبا ةيلعلا جرو

 .٠ ةدنك نم نجلا ينب نم ةأَرْما جور

 ةنبا عيسْيرملا ةَوُرَغ « ام اهيف َمَدَه ىلا ةوزغلا يف ةُيرْيَوُح ىبسو

 . ةَعاَر نم « قلَطْصملا يتب نم « رارض يبأ نب ثراحلا

 ءاَقَأ امم َْتَناَكو « ريضُنلا ينّب نم « بّطْخأ نب يَبْح تدب ةّيَفَص ىّبسو

 . ميهاربإ هَل تلو « ةيطْقلا راح ساو
 2 سا سل 2 ا 00 و 0 ماع هر 2

 , اهلّْهأب تقحلف اهقّتْعا مث ٠ ةظيرق ينب نم « ةَئاَحْيَر ٌرَسِّساَو

 هلام

 . اهلهأ دنع يهو تبجتحاو
 . َناَيْيَظ تنب َةيلاَعلا كي هللا لوُمَر َّقْلَطو

 : بالك نب ورَمَع ينب تْنعأ َقَراَفو

 . اهب َناَك ٍضايَي لجأ نم « ةّيدنكلا نْوَحلا يب تأ َقَراَفَو
 موس ها

 . يح ُمالَسلا هيلع هللا ٌلوُسَرو هيلا هر نسب ُبَنْيَر تيقوتو
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 8 2 0 2 * ع ”مّيم ةادماه 0 1 35 - 1 3 2ع 02

 « ءاّسنلا هللا ٌمرَحُي نأ لبق تحّوَرَت تقلط يلا نايبظ تنب ةيلاعلا نأ انّعلبو

 نإ 05 0 2 همم ما هه مال 000 ٠

 . ' مهيف تدلوو , اهموق نم اهل مَع نبا تحكتف

 ١- ةفرعملا يف ميَعُن وبأ هاور  » 7٠7٠0 5/1هب يليالا ديزي نب سنوي ىلا هدانسإب .

34١ 



 فلألا باب

 هللا يضر نامثع نب هللا دبع قيدصلا ركب يبأ تنب ءامسا -

 . ١ امهنع

 كلام ينُب نم « دّمَأ دبع نب ىّرُعلا دبع ْتنب ةّليتق :اَهُمُأ « نْيقاَطْنلا ْتاَذ
 « ريبّزلا نب هللا دبع ُمَأ يهو , اهّمُأل اًموُحَأ ركب يبأ نب هللا دبع و « لئسح نب

 هللا دبع ّعَم ْتَناَكو « اهَّقلَط هت « ةَدع هل ْتَدَلَوَف ةّكع ماعلا نب ُُرلا اهَحّصَرَت
 2 هد ًّ هاد مس . 2 07 1 . هَ - 2 َّس .

 هللا دبع ٍلثق دعب ةكمب ْتَناَمو « تيمع ىتح ةنس ةئام تيقبو ( لتق ىتح اهنبا

 ساس
 1 25-5 25-5 هاو 277 هس # هم 0 هم م8 ساه

 « ةشئاع تحأ تتناكو « لاّيلب اهنبا دعب « نيعبسو ثالث ةنس « ريبرلا نب

 . اهيبأل ا بلا جو
 . نينس رشعب ةّشئاَغ نم ٌربكأ تناك :دانّرلا يأ نبا لاق

 ةعْرُر وبأ انثدح « قشمدب يرطُنقلا حلاص نب دَّمحُم نب ميهاربإ انربخأ
 0 008 مدع ا و ماش

 0 2 25 هامش 5 5 2

 ( هيبأ نع « ريبزلا نب ةورع نب ماشه نع « نعم نب مساقلا انثدح « يرامذلا

 :لاق
5-7 

 02 ماس هَ ًُُصس ع او 2260م 2

 كام ْتَعلَب دق ركب ىلأ تنب ءامسأ تئاك

 ؟ مد مائيعام و رع نو
 عم 0 . .

- - 

 5 مو نيس هَل عقيم هت هَ

2 

 ع -
 دسأو « ١781/4 باعيتسإلاو « 07/5”7 ةباحصلا ةفرعمو « 457/0 يناثملاو داحآلا ١-

 . 485/19/ ةباصإلاو « 9/17/ ةباغلا
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 انثدح :الاق 2« سنوي نب دمحم نب دّمحمو ( ةزمح نب دّمحُم انثدح

 نب بعصم نع « كرابملا نبا انثدح « دواد وبأ انثدح « بيبَح نب سنوي

 :هيبأ نع « ريبزلا نب هللا دبع نب رماع نع ,١تباث

 ْمهْيَلَع تّمدقف ٠ ءاّمْس انشأ أ يهو « ةّيلهاَجلا يف ليف ُهئاَرْما َقْلَط ركب ابأ نأ

 ءاَمْسأ ىلإ تَدهآَف ضير ِراَمُك َنْييو لي للا وُ نم اتاك يل ةامسلا ف

 ترك 262 كور اك ىلع اهب لت لأ ْتَهِرَكَف « َءايْشَأو َط

 نيد ىف مكوُلِتَفُي مل َنيِذل نَع هلأ كدَهتَي ال ):لَحَو رع هلل لَرْئأف « هَل كلَ

 ' هوحن ريبّرلا نب ةورع نع « هيبأ نع « داّرلا يبأ نبا هاور
 :اهتيدح ناسح نمو

 « ريبزلا نب ةورُعو « ريبّرلا نب هللا دبع و « ساّبع نبا :اهنع ىور

 ركب يبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب ةحلطو « ريبزلا نب هللا دبع نب دابعو
 رذنملا تنب ةمطافو « ةبيش ُتنب ةّيفصو « ةَكْيَلُم يبأ نب هللا دبعو «٠

 . مهريغو

 نب هللا دبع نب دّمحُم انثدح « يفئارُطلا فسوي نب نسحلا انربخأ

 « هيبأ نع « َةوْرُع نب ماشه نع « ِضاّيَع نب سنأ َةرْمّض وبأ انثدح « مكحلادبع
 :تلاق ء ركب يبأ تنب ءامسأ نع

 . يذمرتلا الا ننسلا باحصأ هل ىور « ثيدحلا فيعض وهو « يندملا يدسالا يشرقلا وه -

 . 8 :ةيآلا « ةنحتمملا ةروس -9

 . هب كرابملا نب هللا دبع نع ع 5-51١١ .7»/9 هدنسم يف يسلايطلا هاور ثيدحلاو

 . ثيدحلا تجرخأ ىرخأ رداصم هتيشاح يفو

 . هب دانزلا يبأ نب نمحرلا دبع ىلا هدانسإب « 65/7 ؛ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور -#

 هينا



 خا 7 2 ساما . هر هم .٠ 8 نإ 01 ساكس هاا َّ

 هللا لوسَر اوُدَهاَع ذإ شرق دْهَع يف « ةكرشم يهو « يمأ يلع تمدق
 هاضس يم - ا 020 و 4< هيا ونا 7” روش درو هدم 7 092

 يهو تمدق يمأ نإ ع هللا لوُسَراَي :تلقف ( و هللا لوسر تيتفتساف 20د

 " ْنّمَأ اص « مَع :كلي يبلا لاقف ؟ اهلصأفأ عل ةّبْغاَر
1 1 7 2 1 

 يلا نباو « ةسيئأ يبأ نب ديز :مهنم  ةوُرُع نب ماشه نع ةعامج ُهاور
 وب هام 04 م 0 ل 2 .

 مهريغو ةيواعموبأو « ةدبعو « سيردإ نباو « دامحو « ةنييع نباو « مزاح

 نب سابعلا انثدح :الاق . بوقعي نب دّمحُمو « ناميلس نب ةمثيخ انربخأ

 ربخأ « ديْرَم نب ديلولا
 نب يلع انثدحو

 يثدح « ريثك يبأ نب ىيي ئئدح « يعازوألا انثدح :الاق «اركب نب رشب انثدح

 ركب يبأ تنب ءامسأ ٍنتثدح « ريبزلا نب ٌةَوُرُع ئثدح « نمحرلا دبع نب ةملس وبأ

 :تلاق «

 « فلحخ نب ساّبعلا نب دمحم انثدح 2( دايز نب دمحم

 مه ما

 / أ

 ١ م

 . َلَحَو

 اب
 ١

 يرابلا حتف :رظني « مالسإلا نع ةبغار وأ « مالسإلا يف ةبغار وا « اهتنبا لصو يف ةبغار يأ ١-
. 

 هدنسم ف يسلايطلاو « )١74( دواد وبأو )٠٠١7(« ملسمو « (5570) يراخُبلا هاور -؟

 ف يقهيبلاو © 78/74 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو ع« 9ههو «ء 541/5 دمحأو ,.51/+

 . هب ةورع نب ماشه ىلا مهدانسإب « ١51/4 ننسلا

 . 71/19 عماجلا دنسملاو « 847/١5 ةرهملا فاحتإ :يف تاعباتملا هذه جيرخت رظنا -#
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 : ُناّيَشَو « فاّرصلا ُجاَجَحَو « داَدَش نب ُبْرَحو « ديزي نب ْناَبأ اور املا

 . ” ةَرْحَل « ريك يبأ نب ىبي نع « مامهو
 نب دمحأ دوعسم وبأ انثدح « حابصلا نب ميهاربإ نب هللا دبع انربخأ

 . ءامسأ نع « هيبأ نع « ةورع نب ماشه نع  ةماسأ وبأ انربخأ 2« تارفغلا

 . ” ثيدحلا

 /.5/؟ 4 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو « 0١ هحيحص ف ناّبح نباو 2 .مه5ج/5 دمحأ هاور ١-
 . هب يعازوألا ورمع يبأ ىلا مهدانسإب 3

 . 59/١9 عماجلا دنسملاو , 847/15 ةرهملا فاحتإ :يف تاعباتملا هذه رظني -"
 ةبتكملا نم ةروصملا يهو « انتزوح يف يلا ةريخألا يهو « ةعبارلا ةعطقلا تهتنا اذهيو -'9

 « باطتسملا باتكلا اذهل ةلماك ةخسن ىلع لوصحلل انقفوي نا ىلاعت هللا لأسنو « ةيرهاظلا
 هلآ ىلعو دّمحُم انديس هللا ىلصو « نيملاعلا بر هلل دمحلاو «يزعب هللا ىلع كلذ امو

 . نيدلا موي ىلا هبحصو
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 .تايآلا سرهف ١-

 .ةدئسملا ةيوبنلا ثيداحألا سرهف - ؟

 . ةباحصلا راثآ سرهف -*

 .راعشألا سرهف -

 .نادلبلاو نكامألا سرهف -ه

 . صنلا يف ةدراولا بتكلا سرهف -5

 .تايباحصلاو ةباحصلا سراهف -ا/

 .ةباحصلا ءامسأ سرهف (أ

 .ةباحصلا ىنك سرهف (ب

 .تايباحصلا ءامسأ سرهف ( ج

 .ةساردلاو قيقحتلا رداصم سرهف -8

 .تاعوضوملا سرهف -4

 ةمىما/





 مسك« م ةمعر

 ذهل رُهَفَِضُمَف اًنَسَح اًضَرَق هْلاٌض ِرْفُي ىلا اذ نم ١ هام مم
 2. - ميلا مع و

 « مكلومأ سوُُر مكلف َرْثْبَت نإو »

 « ْمُهَبْذَعيَوأ مولع بوُعيَوأ ؛نَس رمألا ني كلل سيل )
 « فِلْصَف نو ُهَللأ ُمُهنتاَءآَمِب َنوُلَحبَي َنيذَّلآ َنبَسَح اَلَو >

 « اًهَطَح الإ امم َلثفَي نأ ِنيؤُمِل تراك امو >
 4 ِِلوُسَرَو هللا ىلإ اًرِجاَهُم ءِِتَيَب ْنِم جرح نَمَو >

 « ِِلوُسَرَو هللا اوما أنما َنيِذّلآ ايأتَي >

 « مكين هدب أوما سيل اأن
 َنَرَت ال ) < يِحَصِي ٌلوُقَي ْذِإ ) «ٍراَْلا ىف اَمُهَذِإ
 4 اَنَعَم هلأ ترإ

 ف َنيِبِيْؤمْلا َنِم تيعّوطملا توُرزيلي نيزلا » 4 - د 00007 5 مك 2 ص
 « َنوُدَح ال تيذلاَو تقّدّصلا ماع خت 8-90

 « هَ حلمك آَم ُدِجأ آل تلق > يب د ميمسراو
 « عمدلا َنِم ضيِفَت ْمُهْتمْعَأو أولوت ) رورو ماكم . <

 4 نارمع لآ

 د ءاسنلا

 ءاسنلا ١

 ءاسنلا ١5

 تى ةبوتلا

 5 ةبوتلا

 ضض

 م١
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 ١148 1١1840 ةبوتلا «أ 18 تيريزا ِةََلكلا َلَعَو)

 د 58| دعرلا ١ «بتكلا 0 :ةدنو ٌتيَيَو ُءاَشَي ام ُهَلآ أوُحمَي 9:

 4١ ١8 ءارسألا 4« اًقوُهَر ناك ١" بلآ َّنِإ تا بلآ َقَهَرَو ٌقَحْلآ َءاَج َلَفَوِ>

 264 “, عرم | ُرّذكو أو َنيِذْلا ىجتُت ّمُث ) 4 اَهْدِراَو اّلِإ ْرُكَمُي نإَو ١

 * ص

 4« اًييِج ايف تيملظلا

 سل م سا عا سس للشام ل لع ل ست

 ليلا هط | 4 ئَرْخأ ةَراَث ْمُكُجر انهو َمُكُدِِعُت اهِفَو َمُكَسَقْلَح اهتم )
 فا د هط 4« ناّرجد ل ناَدَه نِإ٠ِ

 "7. 5 جحلا . « ئّرَكُس َساَّملأ ىَرَتَو>

 ءةعصو وم
 م هأ صصقلا 4 َلَوَقْلآ ُمُهَّل اَملَّضَو َدَقَْلَو

 1 ؟ رمزل 4« نؤتّيم مُجِإَو تّيم َكنإ » رلا سكس

 5 * ول مهلا 4 ٍرْعَسَو للص ىف َنيِمِرَجُمْلا نإ >

 ع 81 ةنحتمملا « ٍنيّدلأ ىف مُكوُلِحَفُم مل َنيِذّْلأ نَع ها ْركدَهتَي ال >

 كت 3 تت دك يس
 ؟١؟ .1١ جراعملا 4« ئَظُ اجي هلك

 نضل 6١ راطفنألا 4 بو ءآَغ ام ٍةَروُص يأن د

 *# صاد د ص
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 ةدئسملاا ةّيوبلا ثيداحألا سرهف -9

 يوارلا ثيدحلا فرط

 يموزخملا بطنح ... نيّدلا نم باطخلا نب رمعو ركب وبأ

 يراصنألا بيعش وبأ ... سداسلا يف يل نذأتأ

 دالخخ نب بئاسلا ... يباحصأ رمآ نأ ىنرمأف ليربج يناتأ

 ةريرُه وبأ كرمأي هللا نإ : لاقف ليربج ىاتأ

 نينمؤملا مأ ةشئاع ... ةعافر ىلا يعجرت نأ نيديرتأ

 هللا دبع نب ةلمرح ... هللا قتا

 سرعأللا نب ديزي ... ةيدكب هيو هللا لوسر تيتأ

 ةلوم نب قوأ ... ميمَّعلا يعطقأف لو هللا لوسر تيتأ

 ةبازح

 ديوس نبا وأ « نّرقم

 دعس نب دمحم نب ليعامسإ

 يماَذُجلا مازح نب مازح

 ةلظنح نب ديوس

 يودعلا ةعافر وبأ

 يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد

 ديبل نب دومحم

 بئاسلا وبأ

 ... ديصب ٌَِ يبلا تيتأ

 ... بطخي وهو هلي يبلا تيتأ

 ... ليسح ىلع نيملسملاا فايسأ تفلتخا

 53 يلصف عجرا

 حابر نب لالب

 يملسألا ةلمرح نب نانس

 ..ةئاملا نم مالسلا هيلع يبنلا ام ذأ ةعيبر نب داقر

 ... رطفلا ةاكز اوُدأ
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 ..هوحكنأف هقلخو هنيد نوضرت نم مكاتأ اذإ

 ... كل نذأ اذإ

 . هل حصناف كوعأ كحصنتسا اذإ

 ... رم ىلع مكدحأ رطفأ اذإ

 . هلتقت الف لحجر كنمأ اذإ

 . هللاب ذوعتف كشارف ىلا تيوأ اذإ

 . رثتناف تأضوت اذإ

 ... لقف هلو هللا لوسر تئج اذإ

 ... نيرخألاو نيلوألا هللا عمج اذإ

 ... ءالخلا مكدحأ لخد اذإ

 . ادهُز يطعأ دق نمؤملاا متيأر اذإ

 ... اهعرزيلف ضرأ مكدحأل تناك اذإ

 ... امارح اوُلحت ل اذإ

 ... سأرلا نمث مكدحأ كلم اذإ

 ... نمث هيف ائيش مكدحأ كلم اذإ

 ... رجفلا ةالصت تنذأ

 ... نيترم مانملا يف كتيرأ

 . داوساي وتسا

 . حبصلا ةالصب اورفسا

 ... كابأ انأ نوكا نأ ىضرت امأ تكسا



 .. ةمايقلا موي اباذع سانلا دشأ

 ... ةملس نب سعقألا ءاح دهشأ

 .. ةثالث ةكوشألا

 ... حبصلا ةالصب اوحبصا

 . ءاسنلا اهلهأ رثكأ تيأرف رانلا يف تعلطا

 ... كلام نيمس نم كلهأ معطأ

 ينزملاا َنّرقُم نب ديوس ... اهوقتعا

 . يئيف نع ئيغتسا نأ يرحأل مظعأ

 ... مالقألا هب تفج اميف اولمعا

 ... ةالصلا اوميقت نا مكيلا دهعا

 ... يو هللا لوسر عم انلبقأ

 ... مهنسحم نم اولبقا

 ا هللا دبع وبأ بيبخخ ... دحا هللا وه لق أرقا

 يبالكلا ةيحللا وذ
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 يريمتلا ديسأ نب ريهز وبأ

 يراصنألا كيعس وبأ

 ... اذه ريغ ائيش تلقأ

 ... يدوهيلا اوميقا

 ... ةيطخلا متكا

 نينمؤوملا مأ ةشئاع ... هللا دبع مأب تكا

 ديسأ وبأ ... نيتقزار اهسكا

 هل ينلا ىلوم عفار وبأ ... تفتلت الو ضما

 ثراحلا تنب ةنوميم ... هوغبدف اهاهإ اوذحأ ألا

 دوسألا نب ةعيبر نب دوسأ .. يمدق تحت اهريغو ةيلهاجلا ءامد نإ ألا

 ةصباو نيم لاس . لعثألا عابسلا هذه رش نإ ألا

 بهو نب دوسألا ب كفي نأ للا يسع يشب كابن

 ... نايلصت لا |

 لي



 نينمؤملا مأ ةشئاع ... بنيزب ئئيجتف قلطنت ألا

 رماع نب ةعيبر . ماركألاو لالجلا اذايب اوظلا

 يرينعلا ورمع نب رجس | 0 ... بيبزاي ةنيب كلا

 ىّهجلاا ةّنب ... اذه نع مكفأ ملا

 ... هلوسرو هللا ىلا

 ... نالف كاذ سيلا

 ... اهتغبد دق سيلا

 ع7 يرافغلا سيح وبأ

 ١6 ةعيدو نب تباث

 نخل مراد يبأ نب مراد

 ١ ةلم نب فينأ

 ... مكل ريخ يه ةالصب مكدمأ هللا نإ

 ةريرُه وبأ ... ليفلا ةكم نع سبح هللا ّنِإ

 014 يلهألا هللا دبع وبأ ديوس ... حلا اذه لعج لجو ّرع هللا نإ



 .. اهيف كل كرابيس لجو رع هللا نإ

 ... ةصرع سنك لجو رع هللا نإ

 ... ليللا مايص يلع بتكي مل هللا نإ

 ...نرزجعت أ « مدآ نبا اي : لوقي هللا نإ

 ... كي هللا لوسر هيلع درف ملسأ رشب

 ... ينلا نم سلجم هل ناك يرافغلا ريشُب

 3 اموق ّىمأ نم يدعب نإ

 ... يقت نأ ريغ نم فورعملاب لكأت نأ

 0 ةكم لبق اوهجوت دق ادنُج نإ

 ... نامع ىلا ندع نيب امك يضوح نإ

 ... مكلاومأو مكئامد

 ... مارح مكضارعأو مكلاوماو مكئامد

 353 دمحلا بحي كبر نإ
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 ... ةنجلا لحدي نأ ندعو يبر نإ

 ... لي ينلا ينأف رمخلا برش الجر نأ

 . ةرامع ابأ اي : هل لاق الجر نأ

 ... هل اتنب حكنأ اماذُحم ىعدي الجر نأ

 ... ةملكلاب مّلكتيل لجرلا نإ

 ... اشيح ثعب لَو هللا لوسر نأ

 ... ديلولا نب دلاخ ثعب لي هللا لوسر نأ

 . ةيرس طهر ةرشع ثعب لي هللا لوسر نأ

 ... ارجاهم ةكم نم جرح ْهِيلَو هللا لوسر نأ

 ...تيبلا ةرايز ديري جرح ٌهقو هللا لوسر نأ

 لحل

 ... لَو هللا لوسرل عنص صاعلا ىلوم موقاب نأ

 يراّجنلا ثراحلا نب ءاوس

 يرامتألا ريخلا دعس وبأ

 شاحج نب رشب

 516 ةريرُه وبأ

 06 يرافغلا رذ وبأ

 ١ هم ةداتق

 عه يشحو

 7 نابوُث

 قيثن ورمع نب مدح

 56 ريجح يبأ نب ريجُح

 4 عيرّس نب دوسألا

 41١ يرامنألا ريخلا دعس وبأ

 69 يولَبلا ءادمرلا وبأ

 9 بزاع نب ءاربلا

 ف ديزي انبا نمحر لا دبعو عمجم

 14 ٍينّرملا ثراحلا نب لالب

 "8 رمع نب هللا دبع

 .١٠ هللا دبعو « ناموُر نب ديزي

 ركب يبأ نب

 9 ةريره وبأ

 0309 دلاخ نب شيبح



 حتف موي سانلا بطح هو هللا لوسر نأ

 ...صاعلا يبأ ىلع هتنبا ّدر لي هللا لوسر نأ

 رّحكستملا ىلع ىلص لي هللا لوسر نأ

 ... سيق ىلا بتك لو هللا لوسر نأ

 .. لهس ةزانجب ىتأ امل لَو هللا لوسر ْنأ

 ... هللا لوسر ىلع دفو ةلمرح نب ملاس نأ

 ... تلعف تكش نإ
- 

83 

 . هامترّيخ امكتش نإ

 ... ةكئالملا هلسغت مكبحاص نإ

 ... هتوم تيشخف ءيش اهنم بْطَع نإ

 ... هللا امهبحي نيتلخ كيف نإ

 ... ديدشلا لك ديدشلا نإ

 ... مدآ نبال دعق ناطيشلا نإ

 ... سأرلا يف ءاد ةقدصلا نإ

 ... يل لحت ال ةقدصلا نإ

 ... نبل منغ نم ذأت ال نأ

 ... ركاشلا مئاصلل نإ

 ... ةنجلا يف ةعضرمل هل ْنِإ

 سرج اهيف ةقفر بحصت ال ةكئالملا نإ
 . أرقأ لَو يبلا نأ ع

 0 افتك اهدنع لكأ لَو يبلا نأ

 ... رشعلا ذخؤي نأ رمأ لَو ينلا نأ

 . نم ىلا حار نيح لهأ ُهِلَي يبلا نأ

 ... انيع ورمع نب ةسبسب ب ثعب ع يبل ١ نأ

 نت ٠

 يراصنألا ناّيح

 نمحر لا دبع نب ركب وبأ

 ص هللا لوسر قّدصم
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 ... ًاضوت و يبلا نأ

 ...ماشلا ىلا بلاط يبأ عم جرخ دلي ينلا نأ

 . دعب امأ : لاقف بطح هلي ينلا نأ

 ... صاعلا يبأ ىلع هتنبا ّدر لو ينلا نأ

 . يشاجنسلا ةمحصأ ىلع ىّلص ِكِلَ يبلا نأ

 .. هلجسم يف دعق دلو يبلا نأ

 ... نيتدجس يلصي ناك ِدلَي ينلا نأ

 ... اعد اذإ ناك لَ يبلا نأ

 .. هءاسن رمأي ناك لَو ينلا نأ

 ... هللا دبع مأ اهاّك لَ يبلا نأ

 . ةنوميمل ةاشب رم لَو يبلا نأ

 .. تاّيحلا لتق نع ىمف دلي يلا نأ

 .... ريمح يف نئاك رمألا اذه نإ

 ... اهب عطتقي يذلا نيميلا نإ



 ... كاذب تنأ

 . ريشب تنأ

 ... بيبطلا هللاو قيفر تنأ

 ... سمأ ةذبجلا بحاص تنأ

 ... قرشملا لهأل نانيع امتنأ

 ...رينعلا يب ءيف ءيجي ىح يرظتنا

 ... نيك بطخي وهو ديو ينلا ىلا تيهتنا

 ... يلع لزنا

 ... متكت الو اهدشنا

 ... مهيلا اذه يباتكب قلطنا

 ... رقبلا ديصي هدحت كنإ

 ... ادانجأ نودنجتس مكنإ

 ... نورجا ال « راصنألا رشعم مكنإ

 . نولقعي ال نيذلا كلذ لعفي امإ

 .. ةاش دقي هللا لوسر رزحأ هنأ

 . فصنلاب لاقتملاا نوعيابت مكنأ نيغلب هنأ |

 ... رييخ ماع علي هللا لوسر عم جرخ هنأ

 ... يدعب رصم حتفتس هنإ

 ... هلو هللا لوسر ىلع ملس هنأ

 ... نذؤملا عمسو ٌيو هللا لوسر عمس هنأ

 ... أرقي هلو يبلا عمس هنأ

 .. هتأرما نم رهاظ هنأ

 ... نيسرف ديلي ينلا عم داق هنأ

 . اهلجأ لح دق هنإ

 مثعش نب بيؤذ

 زيرح

 رسب يبأ نب رسب

 ىلعملا نب رشب

 ديز نب ةعافر نب دعس

 نب دلاخو « ةرحب نب ريجي

 ديلولا

 ناميلس يأ نب ناميلس

 يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد

 ىرعلا دبع نب دلاحخ

 تباث نب عفيور

 نامعنلا نب ديوس

 رماع يبأ نب ةلظنح

 يراصنألا ناهيتلا



 ... اردب دهش دق هنإ

 ... رجلا ذيبن نع كموق هنا

 ... دحأل ةالصلا متت ال هنإ

 ... ةمئأ مكيلع نوكي هنإ

 ... ةيفص اه

 . ةبهرو ةبغر ةالص اه

 ... اعجطضم هله هللا وسر ايأر اممغأ

 6 تدبلو تيدهأ نإ |

 ... لامجلا يلا ببح إ
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 ... دحأ رانلا لخدي ال نأ وحرأل نإ

 ...هبام هنع بهذل اهلاق ول ةملك ملعأل نإ |

 ... يبأ عم باش مالغل نإ
 ... لو هللا لوسر ىلا طّْبقلا ريمأ ىدهأ

 ... كلذ نم ريخ وأ

 ... متخ نإ بجوأ

 ... انم كيلوأ

 . بنيرب نب نيح لَو هللا لوسر ملوأ

 ... كيف ناقل الول تنأ لجر يأ
 ... لوُلُعلاو مكايإ

 .. ركسيأ
 ... ةدلبب تام يباحصأ نم لجر امُيإ

 ...ريغ يف اهرامخ تعضو ةنمؤم امي

 ... نيملسملاا رمأ نم يلو لاو امي

 ... ماَدُخ لابج ىح نامي ناعألا



 0 ماذح تنب ءاسنخ تمي

 6.0.6 كلزسم نيأ

 . مالغاي كيف هللا كراب

 ... نازيملا يف نهلقثأ ام « خب خب

 .. ةرّتَغ يحلا معن « خب خب خب
 ... هللا ليبس يفو ء هللا مسب

 ... دمحم نم « ميحرلا نمحر لا هللا مسب

 .. نم باتك اذه « ميحرلا نمحر لا هللا مسب

 ... عطق ام اذه « ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ...متغ يعار وهو دواد ثعب

 ... نب ضرأ لبق ةيرس ٌعيي هللا لوسر ثععب

 ... ريكبسلا نب دلاح هو يبلا ثعب

 . لهس تنأ لب

 . معطم تنأ لب

 . مالسلاب ولو مكماحرأ اولب

 .. ثّدحُت رومألا نكلو « ىلب

 ... ليئارسإ نب نم الم ف ىسوم انيب
 ... الغ ةاَرُع ةافُح ةمايقلا موي نورشحت

 ... ليس سبح نم ران جرخت

 ... اهئارقأ مايأ ةالصلا عدت

 .. تدلوف ةأرما يرافغلا ةرسب جوزت

 ....ابس ديو هللا لوسر جوزت

١.٠. 

 قضوا ريبج نب عفان

 2 ديز نب ةعافر نب دعس

 5 مثعش نب بيؤذ

 5؟هرء””8٠7 | يعارلا ىملس وبأ ثيرح

 15 يزتعلا دعس نب ةملس

 50 يلهابلا ةماّمُأ وبأ

 0 ءاقرو نب ليَدُب

 ١1 مزح نب ورمع

 7 رساي نب رامع

 5ع/ نّرَح نب رشب

 يرهُرلا باهش نب دمحم

 سابع نب هللا دبع

 ةعتلب يبأ نب بطاح

 يلكلا ةفيلخ نب ةيحد

 يموزخملاا نرَح

 يماذُجلا مزاح

 يراصنألا رماع نب ديوس

 شقو نب ةمالس نب ةملس

 بعك نب يب
 ةديح

 لاكأ نب ريشب

 سابعلا نب مامت

 يراصنألا رانيد

 بيسملا نب ديعس

 ةداتق



 .. تس تنب انأو دو هللا لوسر ئججوزت

 ... هللا ألا هلا ال نأ دهشت

2# 7 4. 1 
 ... نوسبي موق اهنم ٍنأيف نميلا حتفت

 ... ةاكرلا اوطعتو ةالصلا اوميقت

 ... كدي كلمت

 . قوتو قنت

 ... راتلا تّسسم امث اوأضوت

 ... حشلا يقُو هيف نك نم ثالث

 ... ةوعد اهيف ٌدرُت ال نطاوم ةثالث

 ... موي هل ةوخإ هعمو دلو هللا لوسر ىلا ءاج

 .. باتكب باطخلا نب رمع ءاج

 . ناطيش ٍباّبْحلا

 . جارعملا ثيدح

 ... نيسرف انعمو يحأو انأ ربيخ ترضح

 ... ضرألا يف هللا نجس ىَّمُحْلا

 .. مهتيغاط ناك ثيح

 ... كتاينه انل لح

 ... قلطناف فيسلا اذه ذخ

 ... ادفاو ةماطخم نب ريهز جرخ
 . بطخي هل ينلا تيأرف يبأ عم تجرخ

 .. ةماهت ةوزغ يف دلو هللا لوسر عم انحرخ

 ... نيلسرملا ننس نم سمخ

 ... هللا دبع مكئامسا ريخ

 .. ةرومأم ةرهم لجرلا لام ريخ

 ... ةكم حتف ماع لو ينلا لحد

١١ 

 ةربس يبأ نب ةربس

 نينمؤملا مأ ةشئاع

 ريهز يبأ نب نايفس

 ميَلُظ وذ بشوح

 مرصأ نب دوسألا

 يعيبسلا قاحسإ وبأ

 يراغألا رييخلا دعس وبأ

 ةثراح نب ديزي نب دلاخ

 صاقو نب ةعيبر

 يراصنألا ورمع نب رشب

 ديزي نب تباث

 بيسملا نب ديعس

 يرافغلا رذ وبأ

 يرافغلا مهر وبأ

 يسودسلا ريزع نب ةماعد

 ناليغ نب ميمت

 مثيهلا وبأ

 بلاط يبأ نب يلع
 ةماطخ نب رضنلا

 ةذوه نب دلاخ

 يرافغلا سيّئخخ ْ

 يدعسلا ردب

 ةريبه نب ديوس

 ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع ا



 ... كنم اري نوكي نأ ىسعف هعد

 ... ضعب نم مهضعب بيصي سانلا اوعد

 ... ةحيصنلا نيدلا

 ... و ينلا ىلا يبأ يب بهذ

 ... مومخملا بلقلا وذ

 ... الصب اك تيأر

 ... زاجملا يذب دلي هللا لوسر تيأر

 ... ةيلهاجلا يف هو هللا لوسر تيأر

 ... لهشألا

 ... رعشلا بدهأ ٌدِلَي ىبلا تيأر

 0 نافسعب علو يبلا تيأر

 .. ءاملاب حسمو أضوت كو ينلا تيأر

 .. فيقث قرشم يف دقو يبلا تيأر

 .... ريرس ىلع اكتم لو يبلا تيأر

 . نيفخلا ىلع حسم ٌعقَو ينلا تيأر

 ... يلا ىحوي وهو عفر

 ...راغلا ىلا قي هللا لوسر بكر

 ... حجرأو نز

 .. ةهراك يهو هتنبا ةعبر مأ ماذح جوز

 ... نيملاعلا بر هللا ناحبس

 . انمآ احلّص موُرلا مكح لاصتس

 لل

 ثراحلا تنب ةريرق مأ

 يراصنألا عيبر

 ميكح وبأ

 يرادلا سوأ نب ميم

 ثيرح يبأ نب ثيرح

 يراصنألا بويأ وبأ

 دابع نب ةعيبر

 يشرقلا ةعيبر

 يراصنألا

 ةلفغ نب ديوس

 يجلدملا

 يزاملا ديز نب ميمت

 بئاسلا وبأ بابح

 ليدب

 ليفن نب ةملس

 سيق نب ديوس

 ميع

 بعك نب ةعيبر

 ا
1 

1 

0 

- 
 ا

1 

1 

- 

ََ 



 ... نتف يدعب نوكتس

 . تاهو تائه يدعب نوكتس

 ... مْوُش قلخلا ءوس

 ... هلي هللا لوسر عم ةيبيدحلا ةوزغ تدهش

 ... رييخ هللا لوسر عم تدهش

 ... يلكلا ةيحدل ةّيفص تراص

 . باطخلا نبا قدص

 . ملسملا وخأ ملسملا « تقدص

 ... كمنغ ةقدص

 ... ةمئعلا اولص

 ... لَو هللا لوسر انب ىَّلص

 .. فيخلا دجسم يف ل هللا لوسر انب ىّلص

 ... فّوَحلا ةالص هلي يبلا انب ىَلص

 .. ةزانج ىلع ديو هللا لوسر ىلص

 ... عاقرلا تاذ ةوزغ ف هلي يبلا ىَّلص

 ... حادحدلا نبا ىلع انيلص

 ... ارينم هو هللا لوسرل تعنص

 .. همرحأ الو هلكآ ال بضلا

 ... ةصقنم ريغ ف عضاوت نمل ىبوط

 . اًيلع داع نم هللا داع

 . ةاذؤم ةيراعلا

 ... ةيحلا ةيقر دلو هللا لوسر ىلع تضرع

 لا ١

 )2 يمليدلا زوريف نب مليد

 هم ةلظنح نب ديوس

 ١9 ممذح نب ةلظنح

 7١ رعسأ

 ١١ رماع نب َةَرَحَيَب

 54 يوُلَبلا سومشلا وبأ

 نس يميتلا نامثع نب ةعيبر

 ريبج نب تاوخ

 رمتعملا وبأ شنح

 ريبج نب تاوح

 ةرعم نب رباج

 موقاب

 ئيعرلا شادخ وبأو

 يرصملا بكر

 ةشئاع ىلوم عفار

 يرازفلا ةلبج نب ديوس

 يمطخلا ورمع نب ليدب



 أ عع 2 عردألا نب ةملس ... ايئارم نوكي نأ ىسع

 4 1 ٍيَهَجلا دبعم نب ةربس ... نينس عبس نبا ةالصلا يبعلا اوملع

 رمع تنب ةصفح ... ةعمجلا حاور ملتحم لك ىلع

 م عباصألا وذ ... سدقملا تيبب كيلع

 فرك باطخلا نب رمع . مايأ ةثالث هتدهع

 ا ا ... قح نيعلا

 ١ ءامإ نب فاَمُح ... اه هللا رفغ رافغ

 ه145و 24377 | نب ةرمسو « رماع نب ناملس ... هتقيقعب نقرم مالغلا

 بدنج

 0 5 ءارعزلا وبأ ..هنم يمأ ىلع فوحأ لاحّدلا حيسملاا ريغ

 ضف بعك نب ةعيبر . دوجسلا ةرثكب كسفن ىلع نعأف

 1 دمحم وبأ ةناكر ... نيكر شملا نيبو اننيبام قرف

 0ع يرافغلا سينخ وبأ ... باطخلا نبا اي ىرت اذامف

 ه١ ينيللا دادّرلا وبأ 1 ... نمحر لا انأ : هللا لاق

 يوْلَبلا ةعمُز وبأ ... ليئارسإ نب نم لجر لتق

 ةريره وبأ ... زوريف حلاصلا لجرلا هلتق

 نكسلا نب ةعيبر . ءاضيب ةيأر يل دقعف دي ينلا ىلع تمدق

 يمشجلا ديعس نب ميلس . هيو هللا لوسر ىلع يبأ عم تمدق

 ديعس وبأ ... ةيلاعلا نم تمدق

 نايب نب ريجح ... مو هللا لوسر أرق

 دوعسم نب هللا دبع ...عورب يف كلذب انيف دلي هللا لوسر ىضق

 هللا دبع نب نايفس . مقتسا مث هللاب تنمآ لق

 يفقثلا

 هللا دبع نب نايفس ... مقتسا مث هللا يبر لق

١ 



 ... كاف هللا ضضفي ال لق

 ... ساطغلاو فاعرلاو ءيقلا

 ... لبقتسا نم لوأ روُرْعَم نب ءاربلا ناك
 ... َنّرَح همسا لجر ناك

 .. دوسأ ىمسي لجر ناك

 ... راهنلا عفترا اذا هلو هللا لوسر ناك

 .. بوغلا يف يّلصي ِو هللا لوسر ناك
 ... رئانجلا ىلع رّبكي يي هللا لوسر ناك

 ... يلصي نأ اذاعم رمأ لو ينلا ناك

 ... ةالصسلا يف وعدي ُو ينلا ناك

 .. .اصم برشيو اًضَرَع كاتسي ُْيو ينلا ناك

 ..نيترم لي ينلا هاقلتف قوُلَخلا بيصي ناك

 ... كاخنأ ثدحت نأ ةنايحخ نم ربك

 ... مدأ يف اباتك ْدِلَ هللا لوسر هيلا بتك

 . سحر بالكلا

 ... نملا نم ةأمكلا

 . ةمثيح ابأ نك

 .... هللا لوسر عم اسولج انك

 ... و ينلا عم انك

 ... لَو ينلا عم ةالصلا دهشأ تنك

 ... ةيلاغلاب هو هللا لوسر بِّيطأ تنك

 رطفلا موي ىلصملا ىلا اودغأ تنك

 ه.ء١



 ... حبصلا يلصأ نأل

 .. هقنع تبرض يمور ابأ تيأر نفل

 . احير دجي وأ اتوص عمسي يح ءال

 ... انالف ىرأ ال

 ْ . همرحأ الو هلكآ ال

 7 ...برعلل ليو هللا الا هلا ال

 .. دارحلا اولتقت ال |

 . ةأرما الو اديلو اولتقت ال

 ... كمه رثكت ال

 .. مويلا اله ب اضيع

 .. توملااونمت ال

 0 قزرلا نم اسأيت ال

 .. هيف يل ةجاحال

 .. ملسمل ةرامألا يف ريخال

 .. تيردال

 . لجو ّزع هللا نم ريغأ ءيش ال
 ... اولزعت ال نأ مكيلع ال

 . عامس وأ حير نم ألا ءوضو ال

 ... هللا ركذ ىلع موق عمتجي ال |

 . قاب دحأ اهرهظ ىلعو ةئاملا يأت ال

 كمء١

 7 ٍنَهَجلا ةثراح نب ركب 1

 يدزألا براق نب داوس

 يوُلَبلا سوُمُشلا وبأ 1

 ١ رجح نب لئاو !
 يدعاسلا دعس نب لهس

 ١ سابع نب هللا دبع 1

 3 ينزاملاا ديز نب ميمت 1

 بشوح

 شحج تنب بنيز

 | طش
 يريَمُتلا ريهز وبأ /

 1 بعك نب نمحر لا دبع ١

 عفار نب دلاخ

 3 ترألا نب بايخ |

 1 يبابصلا نشْرَجلا وذ

 حب نب نابح
 1 لاكأ نب ريشب |

 0 مغص وأو ء يردطتسلا دعس وبأ |

 ا بابحخ نب بئاسلا 8

 ا ةيلظنحل 2 ١ نب ليهس
 كلا
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 ... قرفتم نيب عمجي ال

 ...سفن ةبيطب ألا ملسم ءىرما لام لحي ال

 ... نمؤم ألا ةنجلا لحدي ال

 . كاف هللا ضضفي ال

 ... اربص يشرق لتقي ال

 . رّيقملا يف دحأ نذبني ال

 ... تيبسلا اذه وزغ نع سانلا يهتني ال

 ... ضوحلا ىلع ةمألا هذه ّنمحدزتل

 ... ميظعب تْذُع دقل

 .. ذاعع تذع دقل

 ... ناموي ةّرُحلل

 ... نهيلايلو مايأ ةثالث رفاسملل

 .. هءاسن مالسلا هيلع هللا يبن لزتعا امل

 ..هللا لوسر اهجوزت بنيز ةّدع تضقنا امل

 ... ةرجهلا يف يي ينلا جرح امل

 ... دحأ ىلا هو هللا لوسر جرخ امل

 .. هتازغ نم هي هللا لوسر جرح امل

 ... ةالصلا هي ينلا لحد امل

 .. ةنيدملاا هو هللا لوسر مدق امل

 . اذه دعب منهج رح كبيصي نل

 . هبحنو انبحي لبج « ربكأ هللا

 ... اهجرف نم لحتسا امب قادصلا امل

 /ا.١٠

 نو نص هللا لوسر قّدصم

 م يشاقرلا ةفينح

 6 ميَحَُس نب رشب

 ١5 ةرجب نب ريجب
 12 رمغ تحأ نب بئاسلا

 111 ةعافر

 534 يبُح تنب ةيفص ظ

 01 يراَرقلا ةلبج نب ديوس
 ظ 5 مع لا رشب

 نينمؤملاا مأ ةشئاع



 ... رانلا نم كب ذوعأ نإ مهللا

 ... ةعم الو ءاير ريغ ةجح اهلعجا مهللا

 ... ادالخو اعفار لمحا مهللا

 .. ةيناثلا يف انقسا مهللا

 ... نيقلحملل رفغا مهللا

 .. همح راو هل رفغا مهللا

 . نطب امو اهنم رهظ ام نتفلا هفكا مهللا

 . ةعيبر بأ نب شايع جنا مهللا

 .. هدها مهللا

 ... انرهش يف انل كراب مهللا

 ... كسمأ اميفو ىطعأ اميف هل كراب مهللا

 .. هيف اهل كراب مهللا

 ... مهتقزر اميف مه كراب مهللا

 دادش نب ناسح مأ

 رسب يبا نب رسب

 ... اهاهإ متذحأ ول

 ... هيتيضقف نيد كمأ ىلع ناك ول

 17 . اهوتأل نوجحلا اوتؤتال نأ متين ول

 0 ...وعدن نأ اناغ ِةِيلي هللا لوسر نأ الول

 ترن

 م١٠4



 ... مرحم امهنم دحاول سيل

 ... ءاودب تسيل

 .. تدرأ ام

 ... كمسا ام

 ... كمساام

 ... موثلك مأ نامثع تحوز ام

 .. ةالصلا ترّصق الو تككش ام

 ... لحجر اهب تومب ضرأ نم ام

 ... انعم يلصت نأ كعنم ام

 ... ناتعكر لا ناتاه ام

 ل دكر ام

 . نئاك وهف محرلا يف ءاشي ام
 ... امكمأ تلعفام

 ... ةالصلا ترصقام

 ... لتاقتل هذه تناكام

 0 هللا كنعل كلام

 ... امومهم نافه نامثع اي كارأ يلام

 ... نوعمتجي موق نمام

 0 مهوبعرأ نوئارملاا

 ... لَو هللا لوسر اهصخر ةصخر ألا اذه ىرن ام

 . ملسملا هيخخأ ىلع لخدي ملسم نمام

 ةفرغ نب نائس

َ 

- 

: 

: 
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 يملسألا ةديرب

 1 يلؤدلا نجحم نب رسب

 يدعاسلا دعس نب ليهس

 يمخُللا ريصق نب حابر

 يراصنألا دعس وبأ 1

 سيق انبا نايفسو بهو

 ليلا وذا
 عيبرلا نب حابر 01

 ةبابل وبأ /:

 نافع نب نامثع

 عفار نب ةعافر

 ديوس نب بئاسلا

 دالخ نب بئاسلا نب دالخ

 مالس وبأ
 يئيدرلا وبأ

 يسرافلا ناملس

 رجح نب لئاو

 ديزي دبع نب ةناكر -

 همك

 ه؟5ه

15 

14 

 5 مثعش نب بيؤذ

 هه شايع مأ

 سم 0 يمّلُسلا قابرخ

- 

 ملا

 قت

 هوه

 ال"
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 ... علو هللا لوسر ىلا يب ىضم

 : ةرضح أطي لحجر ىلا رظني نأ ًبحأ نم |

 ... هللا هفاخأ ةنيدملا لهأ فاخأ نم

 ... ًاضوتيلف أضوتي نأ مكنم دارأ نم

 . تنأ نم

 ... ارسعم رظنأ نم

 ... تلبقأ نيأ نم

 . هرعذ هللا لاطأ املسم رعذا نم

 ... ةعمجسلا موي لستغا نم

 ... هللا ليبس يق ةقفن قفنا نم

 ... فورعم هيخأ نم هءاج نم

 ...رهظلا لبق تاعكر عبرأ ىلع ظفاح نم

 . تاولصلا ءالؤه ىلع ظفاح نم

 ... مالسألا ىوس ةّلم فلح نم

 ... اهريغ ىأرف نيب ىلع فلح نم

 ... رقف ريغ نم لاس نم

 ... هللا هرتس املسم رتس نم

 .. هللا هجو ءاغتبا اموي ماص نم

١١٠ 

 ..نوهراك هل مهو موق ثيدح ىلا عمتسا نم

 رجأ نب نايح

 حلاص يبأ نب ليهس

 دالخن نب بئاسلا نب دالح

 حب نب نابح
 ديزي نب بئاسلا

 يناودعلا ةعيبر نب ةرُمَس
 يبعكلا ريشب

 ةدبع وبأ حابر

 دّرص نب ناميلس

 باّبح نب بئاسلا

 ةعتلب يبأ نب بطاح

 كتاف نب مترخ

 يدع نب دلاح

 نايفس يبأ تنب ةبيبح مأ

 يديسألا ةلظنح

 كاحضلا نب تباث

 ةملسم نب ةنيذأ

 ةدانج نب يشبح

 دلخم نب تباث

 يراصنألا نابوث

 كلام نب بعك

 لقعم نب ةمالس

 رصيق نب ةمالس

 يموزخم لا هللا دبع نب ةملس

 لي

 ١١31و 4

 ففي

4 

 مو

 قففن

 م

1١9 
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 ... هللا ةّمذ يف رهف حبصلا ىَّلص نم

 ... هولتقاف دوهي لاجر نم هب مترفظ نم

 . هرجأ بهذ همامإ ىصع نم

 ... لاق نم

 ... هللا هماقأ ءاير ماقم ماق نم

 . ةعمحو ءاير ماقم ماق نم

 ... سانلا هيف يئاري اماقم ماق نم

 . هريق يف بذعي مل هنطب هلتق نم

 ... هللا ألا هلا ال همالك رخآ ناك نم

 ... ةلومح ىلع رفس يف ناك نم
 .... رخأألا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم

 ... اكيش هللاب كرشي ال هللا يقل نم

 ... مايصلا عمجي مل نم

 ... اعيش هللاب كرشي ال تام نم

 ... نامع لهأ ىلا هللا لوسر دمحم نم

 .. ءالؤه نم

 ... هاخأ رجه نم

 ... نيملسملا رومأ نم يلو نم
 ... ةرغثلا هذهل بدتني نم

 ... اذك لقتال هم

 ... نمحر لا ديب نازيملا

 ..ةبحألا نيبو هنيب هللا قرف مهنيب قرف نم

 ... بكري الف رخألا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم

 .. هءام يقسي الف رخألا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم

 .ةنجلا لحد هللا ألا هلا ال نأ دهشي تام نم

١١15١ 

[ 
 ةربس وبأ

 دوعسم نب ةصيخم

 ةبرقع نب ريشب

 06 دنه وبأ هللا دبع نب ريرب

 6 ةبرقع نب رشب

 88 درّص نب ناميلس

 وألا يردخلاا ةبيش وبأ

 كن قّيحملاا نب ةملس

 نح حيرش وبأ ورمع نب دليوح

 تلا تباث نب عفيوُر

 ٠١ تباث نب عفيور

 5 ميعن نب ةملس

 سيق نب ةملس

 ءاضيب نب ليهس

 دادش وبأ

 يرتعلا دعس نب ةملس

 شارخ وبأ يملسألا دردح

 مصاع نب رشب



 ... ةثالث يف ءاكرش سانلا

 ... اهاعوف َيلاقم عمس اءرما هللا رّضن

 6.06 معن

 (لبألا موحخل نم ءوضولا نم) « معن

 ... هرعش نم ذخأ ول مير لحرلا معن

 ... هتل نم ذأ ول ةرّمَّس لجرلا َمُكَن

 . امهيف َنوُبْعَم ناتمعن

 ... ءاّيذلا نع لي هللا لوسر ىمن

 . ةيعوألا هذه نع دي هللا لوسر ىمع

 . همد كفسك هاخأ لحرلا ُرْجَه

 ... يل تعفر دق ءاضيبلا ةريحلا هذه

 دلاخ انبا ءاوسو ةبح

 كلام نب عفار

 ركب

١ 
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 . يلع اي كل يه

 ... رانلا يف ةدؤوملاو ةدئاولا

 ... هتلمش نإ ءدمحم سفن يذلاو

 . ناّير لوأ ليبسلا نباو

 ... طهر عم و هللا لوسر ىلا تدفو

 ... قاوكز هيلا تيدأف ِدِلي يبلا ىلع تدفو

 ... و يبلا ىلع اندفو

 ... هيو هللا لوسر ىلع فيقث نم اندفو

 .. يلو
 ... نونرحت امو

 بلغ نمل بلاغ رش نهو

 ... ملاساي كحيو

 .. ةيمأ ئبل ليو

 .. ةمايقلا موي ىمأ نم لاجر يأي

 ... ثلثا كنع ءىرحجي « ةبابل ابأ اي

 ... مالكلا بطأ « ةريَره ابأ اي

 .. ةبرطضم مكتلحر ىرأ ينإ علسأ اي
 ... لحراف مق علسأ اي

 . ريراوقلاب كقوس اديور ةشحنأ اي

 ...طق يوسي مل ركب ابأ نإ « سانلا اهيأ اي

 .. تحبصأ اذإ لق هللا دبع نب ردب اي

 ... لوق نم رثكا « مزاح اي

 ... رازألا لبست ال « نايفس اي

١٠7 

 قم ١ ةيطع نب نايفس

 ا 3
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 نزام نب ىشعأ

 ماجحلا ملاس يبأ نب ملاس

 رباج نب نارمح يماميلا
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 5 2 نلاعاك
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 نب يلوخ

1 3 0 - 

3 

 ةبابل يبأ نب

 ْح

 5 عا

 اين

 م 9 : 9 ع

 | هللا دبع نب ردب

 9 © أ
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 ... ةقرفو ثادحأ نوكتس اُهنإ ء« دلاخاي

 ... ريخم اذاي

 . كهجو بّرت « حابراي

 ... ةالصلا يف خفنت ال « حابراي

 ... المج تقرس نإ « هللا لوسراي

 ... كالهلا لاب ام ء هللا لوسراي

 ... ةالصلا مقأ « كيدفاي

 ... ايندلا ف كتجوز هذه « دمحم اي

 ... اناتف نكت ال « ذاعماي

 .... براَحُم رشعماي

 ... يبحاصب قفرا « توملا كلماي

 ... روصلا نع ينربخأ هللا يناي

 ... يذلاب كدشنا « يدوهياي

 ... ليس سبح ضرأب جرخي

 ... اذحأ مكر ثكأ مكب.يلصي

 . رانلا نم امهلثم كلدعي

 ... تيملل ربقسلا لوقي

 ... مهيلع لحد نم ءارمأ يدعب نوكي

 . اريمأ رشع انثا يدعب نوكي

 ... فذقلاو فسخلا ىمأ يف نوكي

 .. هكسن ءاضق دعب رجاهملا ثكمي

 ... هّضعي هيخأ ىلا مكدحأ قلطني

 . اهروبق يف بذعت دوهي

 ... مجعلا همظعت اتيب اوتأي نح يح ريسي

 . دحاولا مويلا يف مهنم لجرلا ىطعي

 ثراحلا وبأ جرزخلا

 18 يشبحلا دوسألا

 "117/ يليقعلا رخخص وبأ

 ها يملسلا رشب

 نكد سارفلا نب ةعيبر

 بزاع نب ءاربلا
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 ... ةنجلا لهأ اوفرعت نأ كشوي

 . مايألا كيس ةعمجلا موي

 ... موي لوأ اذه راق يذ موي

 ه١ا.١



 . ةرصب نب ليمح تيقلف روطلا تينأ

 .. ليللا فصن رتوا نأ يلا بحأ

 . رييخ موي امّنَغ انبصأ

 .. لَو ينلا بحص قيدصلا ركب ابأ نأ

 . هتأرما قلط ركب ابأ نأ

 . ىمر امي سأب ال نأب سانلا يفي ةبح ابأ نإ

 . ةماميلا موي ءاح سيق نب تباث نإ

 . ةنوعم رثب موي نعط ناحلم نب مارح نأ

 . كّكحملا اهليَذُج انأ

 . اننامأب الا ريصلا ذحأت ال ان

 . هللا لوسر تنب موثلك مأ ىلع ىأر هّنأ

 .. نيملسملا لوأل كوبأو ين

 . ةرجشلا تحت عياب نم لوأ

 .. لجر ىحضسلا ىلص نم لوأ

 .. عيِرَس نب دوسألا دجسملا اذه يف صق نم لوأ
 . ثراحلا نب ةعيبر عمتجا

 .. الجر نوثالثو انأ تعمتجا
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 ... نب يل عمجا

 . يصوأ اميك ّينَب يل عنحا

 ... اولضتناو « ليخلا اوبذا

 . ردب موي رمع نباو انأ ترغصتسا

 ... كلام نب ءاربلا ىقلتسا

 ... لاصخ رشع تيطعا

 .. ءاذحلا دّيج ناك كلام نب ءاَربسلا نأ

 ... نذألا رظتنن ىرسك باب ىلع نحن انيب

 ... سيقلا ٌؤرما مصاخت

 ... ديز نب ةجراح هل لاقي انم لحر يقوت

 كلام نب سنأ

 نينؤملا مأ ةشئاع

 يسرافلا زمرم نب درم ذازآ

 رجح نب لئاو

 . نيتسو سمخ نبا وهو وي هللا لوسر يفوت

 ديبل وبأ ... ناّمع لهأ نم لجر جرح

 ةسيهب ... ديز انبا ةجعبو ةعافر جرح

 ةريره وبأ .. ةرصب اي تدجوف روطلا ىلا تحرخ

 ...اهقاوسأ ضعب يف تررمف سراف ىلا تحرخ

 بلطم لاا دبع تنب ةكتاع ... سيبق يبأ نم ةرخص ذخأ ابكار تيأر

 ..نابضخي ةرضاغ نب سرشاو رباح نب ريمع تيأر

 باطخلا نب رمع ... ناميلس ابأ هللا محر

 شيّبح نب ماشه . لي هللا لوسر عم حتفلا ُشيبُح يّدج دهش

 ... كل ىبوط

 ... ردبب يراصنألا مامحلا نب ميمت لتق
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 ... نيبطاخ مكانيتا دق

 هللا لوسر ىلع دوسألا يخأو انأ تمدق

 ... هب ىحض يذلا شبكلا هنأك

 . ءابقُتلا دحأ كلام نب عفار ناك

 ... راج ةرمض دالب نم انل ناك

 . روُرْعَم نب ءاربلا ءابقُتلا نم ناك

 ... بهو نب نايفس انب ري ناك

 ... تغلب دق ركب يبأ تنب ءامسأ تناك

 ... ئدمست ديرت نيج لاعت يمأ تناك

 ... مالسألا انلخد دق سابعلا لا انك

 ... لبج ىلع امئان تنك

 ... مالس نب هللا دبع ملسأ امل

 .. ةحاور نبا ىلا ةيارلا تعفُد امل

 ... ةبعص ةينث ف انكلس نيرجاهم انمدق امل

 .. ءيش نع ةريطلا هتذدر نم

 .. ةيألا هذه تلزن

 ... حادحدلا يبأ يف ةيألا هذه تلزن

 .. ناضمر رهش موص ىراصنلا ىلع ناك

 50 كءاقل بحي هنأ معزي ةمّمُح نإ مهللا

 ...ءالؤه هب ءاج امم كيلا أربأ نإ مهللا

 ...ةعبرأ ريغ نآرقلا عمجي ملو ِدِلي ينلا تام

 ماعب دلو هللا لوسر ةافو دعب ةنيدملا تمدق

 .. ةعامجو انأ هو هللا لوسر ىلع تمدق

 .. كو هللا لوسر ىلا يموق لوسر تنك
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 1 حابر نب لالب

 يلجبلا ورمع نب دسوأ

 رعاشلا بيؤذ وبأ

 هللا دبع نب رباح

 ةيمأ نب ركب

7 

 © | ةلظنح نب لفغد 1

: 
 8 بيبش يبأ نب ثايغ 3

 ريبزلا نب ةورع 3

 نينم ٌوملا مأ ةشئاع

 سابعلا ىلوم عفار وبأ

 نارمع نب دوسألا

 يدزألا براق نب داوس

 سابع نب هللا دبع

 رَسَيلا وبأ

 نينمؤملا مأ ةشئاع

 ا يرعشألا ىسوم وبأ

 سيق نب تباث

 5 كلام نب سنأ

 ايل إط ا!



 ماوعلا نب ريبرلا

 - نينمؤملا مأ ةشئاع

 يبلكلا ةفيلخ نب ةي ... ارمأ مويلا تيأر دقل هللاو

 شاورق نب طوح ... لو ينلا ىلع تدرو

 برَح نب يشحو ... الجر نوعبسو نانثا لَه ينلا ىلع دفو

 ريرج نب ةرامع ... ادمحم نوفرعت ةلبج نب ركب اي

 رارض نب لظنح ... كب رتتسا يم ندا « لظنحاي |

 . ةشبحلا ضرأ ىلا ماّرح نب دلاخ رجاه
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 مرعلا 3 سانا كلاماي

 معو ريت ماتسألا قو
 دقي تنرأ أ ىمأ نا مول

 (ءاتلا)

 ] هد
 (لادلا)

 أ تاتتل قاس راب

 مدهم وذ اًركذملا تناك ِنْيئرقلا يذ دُهَع ىلع
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 لس دمحأ ةوْعَدب اينذلا نتف يفك

 رهَحلاو اعُم اهّطاَبو ًاعْمَج اهرهاوُظ
 روم ه م 7 م 3 م

 رشنلا دمحم نع ىضئرملا ىلع هاور

 يآ 5

 قرولا يو لالظلا يف تبط اهلبق نم

 قلع خي ال البلا َتْطَب م
 قتلا | ذقو نفل كري ةفطل ل
 طك , ِ 5 ٍمحَر ىلا بلاص ْنم لق

 يب .٠ 0 2 ما لهل م 32
 قطنلا نم نميهملا كتيب ىوتحا ىتح

 وفألا ُضرألا تقّرشأ تدل امل تنأو

 قرّيَخَت يو ءاّيضلا كلذ يف ٌُنحنف

 لحألا َلَمَح اًجْيَهلا كرد ًاليلق ًالُهَم

 لمح 7 نحنو دمَحُم دنع حئفلا ةادَغ نأ

 ىنم مالسألا هرغ ثعشأو

 يسُميو اهبئارث ىلع تيبأ

 و ساس اس عر

 م

 بلطملا دبع نب سابعلا

 بلطملا دبع نب ساّبعلا

 بلطملا دبع نب ساّبعلا

 بلطملا دبع نب سابعلا

 بلطملا دبع نب ساّبعلا

 بلطملا دبع نب ساّبعلا

 بلطملا دبع نب ساّبعلا
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 1 نوجحلا
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 شر
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 0 ل ل ل

 0 ل ا

 لدتا
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 يزاّرلا تارفلا نب دمحأ دوعسم وبأ دارفألا

 يراَخبلا ليعامسإ نب دمحم

 يزورملا رشب نب سابعلا

 يدقاولا بتاك دعس نب دمحم

 يراّخُبلا ليعامسإ نب دمحم

 ديوس نب قاحسإ

 ةدقع نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ

 دواد يبأ نبا ثعشألا نب ناميلس نب هللا دبع
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 0 مه اج ع -_ ع

 0 اهم
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 سيك سيك

 تايباحصلاو ةباحصلا سرهف -ظ/

 ةباحصلا ءاعهمأ -أ

 يباححصلا مسا

 محللا يبآ

 يسرافلا زمره نب درم ذازآ

 دادزآ

 8 يبلا يداح ملسأ

 رجب

 سيق نب فنحألا

 ةملسُم نب ةنيذأ

 يرسقلا زرك نب دسأ
 رعسأ

 يجرعألا فوع نب كيرش نب علسأ

 دوسألا

 يشّبحلا دوسألا

 يدهنلا دوسألا يبأ نب دوسأ

 يبراحملا مرصأ نب دوسألا

 دلّيوُخ نب يرَتْحَبلا نب دوسألا

 يعوبريلا ةبلعت نب دوسألا

 ٍناّتكلا ةماطُخم نب دوسألا

 يرهزلا ثوُعي دبع نب فلخخ نب دوسألا

 يركشيلا دوسألا نب ةعيبر نب دوسألا

 عيِرَس نب دوسألا

 رارع

1 1 
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 جه[ هما جب 2 <

 -ٍ سيك

35 
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 -ٍ اح

 سيك سيك
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 ع 1 1
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 يركُبلا نارمع نب دوسألا

1١7 

 7و١

 سوس عي ندوسأل
 يناميلا يدسألا كلام نب دوسألا



 يعاّرخلا ءاقرو نب ليَدُب

 صاعلا نب ورمع ىلوم ليدُب



 رورعم نب ءاربلا نب رشب

 ىلعم لا نب رشب

 يئاكبلا عَنجَهلا نب رشب

 يشرقلا شاحج نب رشب

 يفقثلا نايفس نب مصاع نب رشب

 يَهجلا شاحشتخلا نب ةطفْرُع نب رشب
0 



 عفار وبأ يملّسلا ريشب مك

 يزاجحلا يملّسلا ريشب

 يرافغلا ريشب

 يِْعَكلا ريشب

 يجرّرَخلا ديز نب تباث ديز يبأ نب ريشب

 . . 2. .٠ و0 5-2 5 5-2 5 2>

 532 اسمح .٠ لج 2

 يراصنألا دوعسم يبا نب ريشب

 يواَعم لا لاكأ نب ريشب ١4

 ثراحلا نب ريشب | 65

 يسوُدَّسلا ةّيِصاصَخلا نب ريشب 65

 يسبعلا ةلاْؤوُذ نب فْوَع نب باّرغ نب رباج نب ريشب | 7

 يراصنألا دعس نب ريشب 6.6

 يراصنألا هللا دبع نب ريشب

 يراصتنألا ةبابل وبأ رذنملاا دبع نب ريشب

 يهجلا ةبرقَع نب ريشب

 كيدف نب ريشب 252 لع - لله اهل 2-5 2-5 . اهل 2-5 اهل اهل
 يملسألا رشب وبأ دبعم نب ريشب | ١٠

 يعبصلا ديزي نب ريشب ١١5

 يراصنألا ةرصب | 65

 يرافغلا ةرصب يبأ نب ةرصب | ١7

 يماذجلا ديز نب ةجعب |

 يرماطسلا ةيمأ نب رك

 ةلْبَج نب ركب

 يهحسلا ةثراح ني ركب

 يثّيللا خادش نب ركب

 يراصنألا ربج نب رشبم نب ركب
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 هو

 الك

14 

 ه9

07 

519 

8 

848 

 مال

 مك



 نَرَمْلا ثراحلا نب لالب

 نذؤملا حابر نب لالب

 رلب

 يئّهجلا ةّنب

 زهب

 يراصنألا مثيهلا نب ريهُب

 يمشاهلا بلطم لا دبع نب سابعسلا نب مامت

 ةديبع نب مامت |.

 مي

 يوَدَعلا ديسأ نب ميت

 يعاَّرْخلا سوأ نب ميمت

 يراّدلا سوأ نب ميمت

 يمهّسلا يشرق لا سيق نب ثراحلا نب ميمت

 يراصنألا مامُحلا نب ميمت

 يملسألا رجح نب ميمت

 ديز نب ميمت

 يفقثلا ةملس نب ناليغ نب ميمت

 7 ديزي نب ميمت

 يجرزخلا يدع نب سيق نب راعي نب ميم

 منغ نب ىلوم ميمت

 يراصنألا ةّمصلا نب شارشخ ىلوم ميمت
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١07 
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 ناهيتلا

 مثيهلا وبأ ناهيتلا

 يراصنألا نالجعلا نب يدع نب ةبلعت نب مرقأ نب تباث

 عذجلا نب تباث

 يراصنألا ثراحلا نب تباث

 حادحدلا نب تباث

 يي راصنألا تماصلا نب تباث

 نب كاحضلا نب تباث

 يراصنألا ةفيلخ نب كاحضلا نب تباث

 يراصنألا ورمع نب ماَرَح نب رذنملا نب تباث

 نامعنلا نب تباث

 يراصنألا ورمع نب ناسح نب تباث
 ءاسنخت نب نامعنلا نب دلاخ نب تباث

 يراصنألا ةعيبر نب تباث

 يراصنألا ةعافر نب تباث

 يراصنألا عيفر نب تباث

 يراصنألا ديز نب تباث

 يدارملا فيرط نب تباث

 يراصنألا كيتع نب تباث

 يراصنألا ورمع نب تباث

 يراصنألا سامه نب سيق نب تباث

 ةثراح نب دلخم نب ديزي نب دلخم نب تباث

1 
35 

 يراصنألا لاّزَه نب تباث !|

 ماَدُح نب ةعيدو نب تباث



 يراصنألا ءاروُعَر نب شقَو نب تباث

 ديري نب تباث

 يرزاصنألا ديزي نب تباث

 يراصنألا ةعيدو نب ديزي نب تباث

 يراصنألا نمحر لا دبع وبأ ةبلعُت

 يطرق لا كلام يبأ نب ةبلعت
 ينيللا مكحلا نب ةبلعُت

 دعس نب ةبلعُت

 يبان نب يدع نب ةمتع نب ةبلعت

 يراصنألا ةعيدو نب ةبلعُت

 يراصنألا نمحر لا دبع وبأ نابوث

 و هللا لوسر ىلوم ددْجُب نب نابوث
 مكحلا وبأ دعس نب تابوت

 ميلس نب رباح

 يملسألا ةلمرح نب مزاح

 يحّمجلا ثراحسملا نب بطاح

 سمه دبع نب ورمع نب بطاح

 يراصنألا باّبْحلا



 يراصنألا ورمع نب باًحلا

 يطيق نب باّبْحلا

 يراصنألا حوُمَجلا نب رذنُملا نب باّبْحلا

 حب نب نابح
 يراصنألا ذقنم نب ناّبح

 يراصنألا ليقَع وبأ باَحْبَح

 يلولس لا ةداتج نب شبح

 يعاَرخخلا دلاخ نب ُشيَبُح

 يشّبحلا ةصفح وبأ حيرش نب شيبح

 نايب نب ريجح

 كلام نب ناجردحلا

 ملسألا دردح يبأ نب دردح



 يموُرْحَملا ثيرح يبأ نب ثيَرَح

 زيرح وبأ وأ « زيِرَح

 يدنكلا ليحارش نب زيرَح

 بيّبْصلا نب كلام نب ورمع نب ميعُت نب ةبارح

 يراصنألا بعك يبأ نب مْرَح

 يموزخملا بهو يبأ نب َنّرَح
 2 َِع 1

 يملسلا رباح يبأ نب ناسح

 يدبعلا ناسح يبأ نب ناسح

 يَِذِهلا ةغبانلا نب كللام نب لمح

 يسوّدلا ةمّمَح يبأ نب ةمّمَح

 يلالهلا روث نب ديمح

 يركبلا ثوغي دبع نب ديمح

 يرافغلا ةرصُي نب ليَمْح

 رمتعملاا وبأ شدنح

 يموزخملا هللا دبع وبأ بطنح



 نيصحلا نب رارض نب لظنح

 يراصنألا ةلظنح يأ نب ةلظنح

 بهارلا رماع يبأ نب ةلظنح

 بتاكلا يميمّتلا يديّسُألا عيبرسلا نب ةلظنح

 يكلاملا ةفينح نب ميذح نب ةلظنح

 يلع نب ةلظنح

 يثراحلا يراصنألا دوعسم نب ةصيوخ

 ىَّرعلا دبع نب بطيوخح

 يراصنألا ةلَّم نب ناّيح

 يراصنألا يشاقّرلا نارمع وبأ ةلّمَ نب نايح
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 ةلبج نب ةحراخ

 يرْذُعلا ِءْرَج نب ةجراخ

 يمهّسسلا ةفاَذُح نب ةجراخ

 يحج رّرَخلا ريهُز نب ديز نب ةجراخ

 رذنملا دبع نب ةجراخ

 ورمع نب ةجراخ

 يلَدَجْلا دبعم وبأ دلاخ

 يرومألا ديسأ نب دلاح

 سايإ نب دلاخ

 ليلاي دبع نب ريكُبلا نب دلاخ

 يراوحلا نب دلاخ

 يرافغلا كردم نب ليفطلا نب دلاخ

 يناودْعلا لبح نب دلاخ
 مازح نب دلاخ

 مازح نب ميكح نب دلاخ
 عفار نب دلاخ

 حابر نب دلاخ

 يراصنألا بويأ وبأ بيلك نب ديز نب دلاخ

 يناسغلا حيطَس نب دلاخ

 يشرقسلا يومألا صاعسلا نب ديعس نب دلاخ
 يعاّرخخلا ةمالس نب ىَّرَعلا دبع نب دلاخ

 يجلْذُملا ةلمرح نب هللا دبع نب دلاخ

 يملسلا ٍجاّجحلا نب هللا ديبع نب دلاخ

 تل ١



 يعاّرخلا ةطفرُع نب دلاخ

 طيعُم يبأ نب ةبقع نب دلاخ

 يراصنألا بعك يبأ نب ورمع نب دلاخ

 ريمع نب دلاخ
 بالغ نب دلاخ

 يعاَّرَخلا عفان نب دلاح

 ةذوه نب دلاحخ

 يموزخملا ةريغملا نب ديلولا نب دلاخ

 ةثراح نب ديزي نب دلاح

 بئاسلا وبأ بابح

 ترألا نب بابح

 ناوزغ نب ةبتع ىلوم بابخ

 ءاطع دلاو بابحخ

 يّهجلا هللا دبع وبأ بيبخ

 يراصنألا يدع نب بيبخ

 يراصنألا فاّسي نب بيبخ

 يراصنألا دلاخ نب ماذخ
 يملّسلا قابرخ

 يدارملا ثراحلا نب ةشّرخ

 مال نب ةثراح نب سوأ نب مير

 يدسألا كتاف نب مير

 يراصنألا ةبلعث نب هكافلا نب تباث نب ةعيزخ

 يملسسلا يّرُج نب ةكزخ
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 بيبح نب رمعم نب ثراحلا نب باّطخ

 يرافغلا ةضحر نب ءاعإ نب فاق

 يفقثلا ةلدهي نب ورمع نب ةلضن نب فافح

 ريخسلا وبأ شيف
 يراصنألا دالخ

 يقرولا يراصنألا عفار نب دال

 يراصنألا دالخ نب بئاسلا نب دالخ

 ليهس وبأ ةفيلخ

 يرافغلا سينخ

 ةفاذُح نب سيئ

 يراصنألا نامعنلا نب ريبح نب تاّوحخ

 يراصنألا طوخ

 يلوخ يبأ نب لَو
 يرمضلا دليوخ

 يعاّرْخلا ورمع نب دليوخ

 يشّرْجلا مراد يبأ نب مراد
 ليلب نب لالب نب دواد

 يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد
 يلَذِهلا ةبعش وبأ ناخد

 يسودسلا ةعيبر نب ورمع نب ريزع نب ةماعد
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 ةظقي نب كلام نب مرخأ نب رْهَد

 لَو يبلا ىلوم سود

 يريمحلا زوريف نب مليد

 يراصنألا رانيد

 يعاَّرخلا ورمع نب ةلحلح نب بيؤذ

 يربنعلا طرق نب مثعش نب بيؤذ

 يسوّدلا ورمع نب ليفط نب لباذ
 سيقلادبع نب ناوكذ

 عباصألا وذ

 يباَبَصلا نشوجلا وذ

 بشوح وذ

 نحد وذ

 دئاوزلا وذ

 يعاَرخلا ةلضن نب ورمع دبع نب نيلامشلا وذ

 يهجلا ةرغلا وذ

 تانّرق وذ

 عالكلا وذ

 يبالكلا ةيحللا وذ

 يشاجتلا يحخأ نب ربخم وذ

 بحانم وذ

 مدهم وذ
 نيديلا وذ

 ل ١

 ايوا

57 

 571 وهك

 لل



 مش نب ديز نب يدع نب جيد نب عفار

 يرافغلا ورمع نب عفار

 يقرا نالحعلا نب كلام نب عقار
 لَو ينلا يداح عفار

 لَو هللا لوسر ىلوم عفار

 ةشئاع ىلوم عفار

 ةدبع وبأ حابر
 دوسألا حابر

 يديسألا جيرسلا نب حاب
 يمخُل لا ريصق نب حابر
 يرهفلا فرتعمسلا نب حابر

 ةملس مأ ىلوم حابر

 يراصنألا عيبر

 يراصنألا عيبر

 يراصنألا بعك نب عيبر

 يشرقلا ةعيبر

 يدسألا ورمع نب ةربخخس نب مثكأ نب ةعيبر

 فل نب ةيمأ نب ةعيبر

 مشاه نب بلطم لاا دبع نب ثراحلا نب ةعيبر

 نكسلا نب ةعيب

 يشّرجلا زاغلا نب ةعيبر

 سارفلا نب ةعيب

 عيقر نب ةعيب

 ةنسح نب ليبح رش نب ةعيب

 رماع نب ةعيب

 ه؛.١



 يميتلا نامثع نب ةعيبر

 يفقثلا فوع نب ريمع نب ورمع نب ةعيبر

 يدنكلا ناديع نب ةعيبر

 يملسألا بعك نب ةعيبر

 صاقو نب ةعيبر

 يملسلا ديزي نب ةعيبر

2 

 ةعافرإ|

 ءارفع نب عفار نب ةعافر | 5
 يقرّرلا كلام نب عفار نب ةعافر 5١

 يماذجلا ديز نب ةعافر| ١

 يراصنألا يرفظلا ديز نب ةعافر| 7

 يرق لا لاّوُمس نب ةعافر
 يسوألا يراصنألا رذنملاا دبع نب ةعافر

 ٍيَهَجلا ةباَرع نب ةعافر

 يراصنألا ورمع نب ةعافر

 يدسألا حوُرسَم نب ةعافر

 يلهشألا ُشقَو نب ةعافر

 0 يبرثي نب ةعافر

 ةعيبر نب داقر

 دمحم وبأ ةناكر
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 يرصملا بكر

 يماذخلا ةمالس نب عابنز نب حور

 راسي نب حور

 ةيلاعلا وبأ عفيور

 يراصنألا تباث نب عفيور

 يفقثلا عرقألا نب بئاسلا

 ٍنِهجلا بئاسلا

 يدع نب سيق نب ثراحلا نب بئاسلا

 يدسألا شيبح يبأ نب بئاسلا

 بابخ نب بئاسلا

 ةبلعت نب ديوس نب دالخ نب بئاسلا
 يموزخملا بئاسلا يبأ نب بئاسلا

 ديوس نب بئاسلا

 نمحرلا دبع نب بئاسلا

 يحّمجلا نوعظم نب نامثع نب بئاسلا

 يدزألا ريمع نب بئاسلا

 دليوخ نب ماوعلا نب بئاسلا
 يرافغلا بئاسلا

 يراصنألا رذنملاا دبع نب ةباُبل بأ نب بئاسلا

 يمهّسلا ةعادو يبأ نب بئاسلا

 ديزي نب بئاسلا
 رمت تحأ نبا ديزي نب بئاسلا

 يفقثلا ةملس نب ناليغ ىلوم بئاسلا

 يوَدَعلا ةلمرح نب ملاس
 ملاس نبملاس

 ا/ ١٠١



 ماجحلا ملاس يبأ نب ملاس

 يعجشألا ديبع نب ملاس

 ريمع نب ملاس

 ةصباو نب ملاس

 ةفيذح يبأ ىلوم ملاس

 ةربس يبأ نب ةربس

 هكافلا نب ةربس

 كتاف نب ةربس

 يونشلا ريهز يبأ نب نايفس

 يدزألا ديز نب نايفس

 لهس يبأ نب نايفس
 يرْهملا ةنابهّص نب نايفس

 يفقثلا ثراحلا نب ةعيبر يبأ نب هللا دبع نب نايفس

 يفقثلا ةعيبر نب ةيطع نب نايفس

 سيق نب نايفس

 بيحب نب نايفس

 ,بيبح نب رمعم نب نايفس |

 يناه نب نايفس

 يراحملا مامه نب نايفس

 ينالوَخلا بهو نب نايفس

 ديزي نب كايفس

 مالس نب هللا دبع تأ نب مالس
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 يفْعجلا ليحارش نب ةمامث نب ناملس

 يلهابلا ةعيبر نب ناملس

 يضايَبلا رخص نب ناملس

 يبضلا رماع نب ناملس

 ملسأ نب ةملس

 يراصنألا شقو نب تباث نب ةملس

 عردألا نبا ناوكذ نب ةملس

 ريهز نب ةملس

 ِنادّمّهلا ةملس يبأ نب ةملس

 يسوألا شقو نب ةمالس نب ةملس

 عوكألا نبا يملسألا نانس نب بهو نب ورمع نب ةملس

 يملّسلا كلام نب ةملس

148 



 ٍريحملا نب ةملس

 يعجشأألا دوعسم نب ميعُت نب ةملس

 يموزخملا ةريغم لا نب ماشه نب ةملس

 يرذغل ا ثيَرَح وبأ ميلس
2-4 

 يثيللا ةميكأ نب ميلس

 يراصنألا يملسلا ةبلعث نب ثراحلا نب ميلس

 رباج نب ميلس

 يراصنألا ةديدح نب ورمع نب ميلس

 يراصنألا ةمئَح يبأ نب ناميلس

 يماشلا ناميلس يبأ نب ناميلس

 رهسم نب ناميلس

 ةعيبر نب ةبتع نب مشاه نب ناميلس

 يئاوُسلا ةداَنُج نب ةرُمَس

 بدنج نب ةرمَس

 يربنعلا ورمع نب ةرّمّس

 حّمج نب جعس نب ناذول نب ريغم نب ةرَمَّس

 نانس

 نصحم نب نانس يبأ نب نانس

 يملسألا ةنس نب نانس
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 يدسألا ريهظ نب نانس

 ٍيَهَجْلا هللا دبع نب نانس

 ةفّرغ نب نانس

 لهس

 يراصنألا يدعاسلا سايإ وبأ لهس
 يراصنألا ةثراح نب لهس

 ذئاع نب ورمع يبأ نب عفار نب لهس

 يثيللا رخص نب لهس

 يراجنلا يراصنألا دعس نب رماع نب لهس

 يراصنألا ديبع نب لهس

 يراصنألا كيتع نب لهس

 ِنَرَم لا سيق نب لهس

 يراصنألا بعك يأ نب سيق نب لهس

 يراصنألا كلام نب لهس

 ورمع يبأ نب عفار نب ليهس

 يدعاسلا دعس نب ليهس

 كيتع نب ليهس

 سمه دبع نب ورمع نب ليهس

 يراجنلا ثراحلا نب ءاوس

 يعاّرتخلا دلاح نب ءعاوس

 يراصنألا ورمع نب داوس

 يراصنألا ةّيزغ نب داوس

 ١ه.١



 يدزألا براق نب داوس

 يمرَجلا عيبرلا نب ةداوس

 3 لا يلهألا هللا دبع وبأ ديوس

 يراصنألا ةبقع وبأ ديوس

 ةريبه نب ديوس
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 ةباحصلا ىنك -ب

 يباحصلا ةينك

20 
020 

 يلامثلا جاجحلا وبأ

 كف 7 | متاح وبأ

 يردبلا ةّبح وبأ

 يراحّتلا يراصنألا ةّيِزَع نب ةّبح وبأ
 يملسألا دردح وبأ

 يصمحلا ةديدّح وبأ

 يسوُدَّسلا نيصخلا وبأ

 كح وا
 ءارمحلا وبأ

 يدنكلا ةويح وبأ

 يملسلا دلاخ وبأ

 شادحخ وبأ

 يمخللا شادح وبأ

 يئملسألا شارخ وبأ

 ئيعّرلا شارخ وبأ

 ةماّرحت وبأ

 باطخلا وبأ

 دالخ وبأ

 يرافغلا سين وبأ
 يراصنألا ةمئيح وبأ

 يحابصلا ةريخ وبأ

 نزاملا دواد وبأ
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 يولَبلا رد وبأ

 رعاشلا يلذهلا بيؤُذ وبأ

 يراصنألا حادحَّدلا وبأ

 اينُدلا وبأ

 يلذهلا بيؤذ وبأ

 بلطم لاا دبع نب سابعلا ىلوم عفار وبأ

 يجح ذم لا ةمارك نب ةطئار وبأ

 يدزألا دشار وبأ

 بلطم لادبع نب سابعلا ىلوم عفار وبأ
 ةميحر وبأ

 يئيللا دادّرلا وبأ

 يولبلا ءاَدْمَّرلا وبأ

 يرافغلا مُهَر

 يرعشألا سيق نب مهر وب

 يموُر

 ةكير وبأ

 ينزَملا ديبز وبأ

 ءارْغَّرلا وب

 يولبلا ةَعْمَز

 2 1 و 0

 يريمتلا ريهز وبأ
 2 مه ًَء ل ع

 يريمتلا ثراحلا نب ةناوعَج نب ديسأ نب ريهز وبأ
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 يراصنألا دايز وبأ

 دعس وبأ
 يرامنألا ريخلا دعس وبأ

 يقررلا دعس وبأ

 يراصنألا ةلاَّضف يبأ نب دعس وبأ

 يراصنألا بهو يبأ نب دعس وبأ

 ديعس وبأ

 يراصنألا ديعس وبأ

 ديسأ يبأ ىلوم ديعس وبأ

 يسوُدَّسلا نايفس وبأ

 يمشاهلا بلطم لادبع نب ثراحلا نب نايفس وبأ

 نصح نب نايفس وبأ

 ةنيكس وبأ

 يملسألا ةنالُس وبأ

 مالس وبأ
 يموُزَخَملا دسألا دبع نب ةملس وبأ

 همه١١



 بلس وبأ يراصنألا طيلس وبأ يراصنأ

 حمس ١١ وبأ

 ككعَب نب كبانسلا وبأ
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 انس وبا ب ناس وبأ : |
 ميمثتل وبا رمش ا دوُس 0

 يراصنألا ٍبيعش يراصنأ

 كم١



 تايباحصسلا ءامسأ -ج

 ةيباحصلا مسا

 قيذدصلا ركب يبأ تنب ءامسأ

 لَو هللا لوسر تنب موفلك مأ

 ةينوجلا ليحارش نب نامعنلا تنب ةميمأ
 ءاصربلا

 ةّيقلطصملا رارض يبأ نب ثراحلا تنب ةيريوج

 باطخلا نب رمع تنب ةصفح
 ةيدعسلا بيؤذ يبأ تنب ةميلح

 يملسسلا ميكح تنب ةلوخ
 ةبيبح مأ نايفس يبأ تنب ةلمر

 ةيدسألا شحج نب بنيز

 ةعيزخ تنب بنيز

 هيو هللا لوسر تنب بديز
 ةيملسلا ءامأ تنب ابس

 ةّيربيخلا بطخأ نب يبُح تنب ةّيفص
 مشاه نب بلطم لادبع تنب ةّيفص
 قيّدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع

 مشاه نب بلطم لادبع تنب ةكتاع
 ةيبالكلا ةرمع

 ةيطبقلا ةيرام

 ةيلالهلا ثراحلا تنب ةنوميم

 ةيموزخملا ةملس مأ ةيمأ بأ تنب دنه

 ها/ . ١



 ةساردلاو قيقحتلا رداصم سرهف-

 ع ةيارلا راد « ةرباوجلا مساب قيقحت « مصاع يبأ نبال يناتنملاو داحألا

 ضايرسلا
 لداع قيقحت «٠ يريصوبلل « ةرشعلا ديناسملا دئاوزب ةرهملاا ةريخلا فاحتإ

 . ضايرسلاب دشرلا ةبتكم « دومحم نب ديسلاو « دعس نب
 قيقحت ١ رجح نبال « ةرشعلا فارطا نم ةركتبملا دئاوفلاب ةرههملا فاحتإ

 ةسسؤم « طووانرألا بيعش قيقحت « نابلب نبال « نابح نبا حيحص بيترت ف ناسحألا

 . توريب «ةلاسرلا

 « شيهد نب كلم لادبع قيقحت « يهكافلل « هثيدحو رهدلا ميدق يف ةكم رابخأ

 . ةمركملا ةكم « ةثيدحلا ةضهنلا ةعيطمو ةبتكم

 رئاشبلا راد « يقبلادبع داؤف دمحم جيرخت « يراخبلل « درفملا بدألا

 . توريب « ةيمالسألا

 ديعس دمحم قيقحت يفلسلا باختنا« يليلخلل, ثيدحلا ءاملع ةفرعم يف داشرألا

 . ضايرلا « دشرلا ةبتكم « سيردإ رمع نب

 ينابلألا نيدلا رصان دمحم خيشلل « ليبسسلا رانم ثيداحأ جيرخت يف ليلغلا ءاورإ

 . توريب « يمالسألا بتكملا«

 دمحمو « انبلا ميهاربا دمحم قيقحت « ريثألا نبال « ةباحصلا ةفرعم يق ةباغلا دسأ

 . ةرهاقلا « بعشلا راد « روشاع دمحأ

 زع قيقحت « يدادغبلا بيطخلل « ةمكحملاا ءابنألا يف ةمكحم لا ءامسألا

 . ةرهاقلا , يجناخلا ةبتكم « ديسلا يلع نيدلا

١٠١8 



 ةرهاقلاب « ليجلا راد « يواجبلا دمحم يلع قيقحت « ةباحصلا زييمت يف ةباصألا

 ةمجرتء لائنزور زئارف قيقحت « يواخسلل « خيراتلا مذ نمل خيبوتلاب نالعألا
 . توريب «ةلاسرلا ةسسؤم « يلعلا حلاص قيلعتو

 ركفلا راد « هريغو ديز وبأ يلع قيقحت « يدفصلل « رصنلا ناوعأو رصعلا نايعأ
 . قسمد «

 راد « يريص نسح رماع قيقحت « ديعلا قيقد نبال « حالطصألا نايب ٍ حارتقألا

 . توريب « ةيمالسألا رئاشبلا

 نب ةماسأو « دمحم نب لداع قيقحت « جيلق نب ياطلغمل «. لامكلا بيذهت لامكا

 . ةرهاقلاب ةثيدحلا قورافلا ةبتكم « ميهاربإ

 ىكلاو ءامسألا يف فلتخملاو فلتؤملا نع بايترألا عفر ف لامكألا

 فراعملا راد ؛« يملعم لا نمحرلادبع قيقحت « الوكام نبال « باسنألاو

 . دنهلاب ةينامثعلا

 . ضايرلاب ةماميلا راد « رساجلا دمح قيقحت « يمزاحلل « نكامألا
 « نامع يف « ةيمالسألا ةبتكملا « يسيقلا ميهاربا قيقحت « يلماحملل « يلامألا

 . ندرألا

 رادلا « دماح ديمح لادبع يلع لادبع قيقحت « نايح نبا خيشلا يبال « لاثمألا

 . دنهلاب ةيفلسلا

 قيقحت « جيلق نب ياطلغمل « ةباحصلا نم مهيف فلتخملاا ةفرعم ىلا ةبانألا

 . ضايرلاب دشرلا ةينكم« هريغو يسرملا تزع ديسلا
 . توريب « ةيملعلا بتكلا راد « يناعمسلل « باسنألا

 ةبتكم « ةرباوجلا مساب قيقحت « يسدقملا رهاط نب دمحم « لاكشألا حاضيا

 . تيوكلاب « العلا

 ةيمالسألا ةعماجلا « يهيقف لا دمحم نب يلع قيقحت « ةدنم نبال « نامبألا

 ةرونملا ةنيدملااب

 ةرهاقلاب « رجه راد « يكرتلا هلسلادبع قيقحت « ريثك نبال « ةياهنلاو ةيادبسلا
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 نطولا راد « يراخبلا ديعس دمحم قيقحت « كرابم لا نبال « ةلصلاو ربلا

 ضايرلاب

 « يركابلا دمحأ نب نيسح قيقحت « يمثيهلل « ثراحلا دئاوز ف ثحابلا ةيغب

 . ةرونملا ةنيدملااب ةيمالسألا ةعماجلا

 « داوع سيكروكو سيسنرف ريشب بيرعت « جنرتسل يكل « ةيقرشلا ةفالخلا نادلب
 7 ٠ توريب ءةلاسرلا ةسسؤم

 ٍنغلادبع سايلا دمحم « فيرشلا يوبنلا دجسملا لوح ةباحصلا تويب

 . ةرونملاا ةنيدملا « ةعابطلل ةبيط زكرم «

 مأ ةعماج « فيس رون دمحأ قيقحت « يرودلا ةياور « نيعم نب ىجحيل « خيراتلا

 . ةمركملا ةكمي ىرقلا

 تاعوبطم « يناجوقلا هللا ةمعن هللا ركش قيقحت « يقشمدلا ةعرز يبأ خيرات

 . قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم

 . توريب « يبرعلا باتكلا راد « يرمدت رمع قيقحت « يبهذلل « مالسألا خيرات

 « يعيمصلا راد « ناديحللا ميهاربا نب دمحم قيقحت « يراخبلل « طسوألا خيراتلا

 . ضايرلاب

 عبط « محلملا رصان نب دمحم « يرجهلا لوألا نرقلا يف نيرحبلا خيرات

 . مامدلا « ةيقرشلا ةقطنملاب يفاقثلا يدانلا

 . دنهلاب « ةينامثعلا فراعملا ةرئاد « يراخبلل « ريبكلا خيراتلا

 . ةرهاقلاب يجناخلا ةبتكم « يدادغبلا بيطخلل « دادغب خيرات

 مللاع « يملعملا نمحرلادبع قيقحت « يمهسلا ةزمحل « ناجرج خيرات

 توريب؛ بتكلا

 . توريب « ركفلا راد « ركاسع نبال « قشمد خيرات

 توريب ؛ بتكلا ملاع « داوع سيكر وك قيقحت « لشحبل « طساو خيرات

 ةيملعلا ةبتكملا ؛« يواجبلا قيقحت « رجح نبال « هبتشملا حيضوت يف هبتنملا ريصبنت

 . توريب يف



 ا

 ةرازو ء« ملاس يجحان ةرينم قيقحت « يناعمسلل « ريبكلا مجعملا يف ريبحتلا

 . دادغب « ةيقارعلا فاقوألا

 « ةفاقثلا رشن راد « يواخسلل « ةفيرشلا ةنيدملا خيرات يف ةفيطللا ةفحتلا

 . رصم

 ةعيطملا « ينيوزق لا دمحم نب ممركلادبعل « نيوزق رابخأ يف نيودتلا

 دنهلاب ةيزيزعلا

 هللا ماركإ قيقحت « رجح نبال « ةعبرألا ةمئألا لاجر دئاوزب ةعفنملا ليجعت

 . توريب « ةيمالسألا رئاشبلا راد « قحلا دادمإ

 يئاويرفلا نمحر لادبع قيقحت « يزورملا رصن نب دمحم « ةالصلا ردق ميظعت

 . ةرونملاا ةنيدملااب رادلا ةبتكم «

 توريب « ةفرعملاا راد ريوصت « ةرهاقلاب ةيريمألا ةعبطملا « يربطلا ريسفت

 . قشمد « ديشرلا راد « ةماوع دمحم قيقحت « رجح نبال « بيذهتلا بيرقت
 ةينامثعلا فراعملا ةرئاد « ةطقن نبال « دياسملاو ننسلا ةفرعمل دييقتلا

 . دنهلاب

 ىرقلا مأ ةعماج « ينلا بر دبع مويقلادبع قيقحت « ةطقن نبال « لامكألا ةلمكت

 . ةمركملا ةكمي «

 مشاه هللادبع حيحصت « ريبكلا يعفارلا ثيداحأ جيرخت يف ريبحلا صيخلتلا

 . ةرهاقلاب « ةدحتملا ةعابطلا ةكرش « يناميلا

 ةارزو عبط « ربلادبع نبال « ديناسألاو يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا

 . ةيبرغملا فاقوألا

 ةعابطلا ةكرش « يمظعألا ىفطصم دمحم قيقحت « جاجحلا نب ملسمل « زييمتلا

 . ضايرسلاب ةيدوعسلا ةيبرعلا

 . توريب « ةيملعلا بتكلا راد « يوونلل « تاغللاو ءامسألا بيذمت

 . دنهلا « رجح نبال « بيذهتلا بيذهت

 . توري « ةفرعملا راد «يقفلاو ركاش قيقحت « ميقلا نبال « دواد يبأ ننس بيذهت



 ةسسؤم « داوع راشب قيقحت « يزملل « لاجرلا ءامسأ يف لامكلا بيذحت

 . توريب «ةلاسرلا

 ةيملعلا بتكلا راد « يورسك ديس قيقحت « الوكام نبال « ماهوألا رمتسم بيذت

 . توريب «

 ةنيدم لاب « ءابرغلا ةبتكم « يهيقف دمحم يلع قيقحت « ةدنم نبال « ديحوتلا

 . ةرونملا

 ميعن دمحم قيقحت « يقشمدلا نيدلا رصان نبال « هبتشملا حيضوت

 . توريب ء ةلاسرلا ةسسؤم « يسوسقرعلا
 . دنهلا « نابح نبال « تاقثلا

 نبا راد « ريخلا وبأ نسح ىفطصم قيقحت « بهو نب هللادبعل ؛ عماجلا
 . مامدلاب يزوجلا

 يناعنصلا مامه نب قاز رلادبعل فنصملا عم عبط « دشار نب رمعمل ؛ عماجلا

 « « طووانرألا رداق لادبع قيقحت « ريثألا نبال « لوسرلا ثيداحأ يف لوصألا عماج

 . قشمد « اهريغو ناولحلا ةبتكم

 ةبتكم « شيهد نب كلم لادبع قيقحت « ريثك نبال « ننسلاو ديناسملا عماج

 . ةمركملا ةكم. ةثيدحلا ةظهنلا

 نبا راد « يريهزلا لابشألا يبأ قيقحت « ربلادبع نبال « هلضفو ملعلا نايب عماج

 , مامدلاب يزوجلا

 دمحت قيقحت « يدادغبلا بيطخلل . عماسلا بادآو يوارلا قالخأل عماجلا

 . توريب ء ةلاسرلا ةسسؤم « بيطخلا جاجع

 . دنهلا « متاح يبأ نبال « ليدعتلاو حرجلا

 فراعملا راد ؛ نوراه مالسلادبع قيقحت « مزح نبال « برعلا باسنأ ةرهمج

 ةرهاقلاب

 بتكلا ملاع « نسح يجان قيقحت « يبلكلا ماشه نب دمحم « بسنلا ةرهمج

 توريب «
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 دمح ذاتسألا فرشأو « ركاش دومحم قيقحت « راكب نب ريبزلل « شيرق بسن ةرهمج

 . ضايرلاب ةماميلا راد « يناثلا ءزجلا ىلع رساجلا

 يبرعلا باتكلا راد « يرمدت رمع قيقحت « يسلبارطلا ناميلس نب ةمثيخ ثيدح

 . توريب «

 ءاوضأ ؛ يرهشلا هللادبع نب ىيي قيقحت « سالم نب ماشه نب دمحم ثيدح
 . ضايرلاب « فلسلا

 . ضايرلاب عبط « يشارخلا حلاص نب ناميلسل « انابج نكي ملد تباث نب ناسح

 ةرهاقلا « يجناخلا ةبتكم « ميعن يبأل « ءايفصألا تاقبطو ءايلوألا ةيلح

 بتكلا ةسسؤم « يطويسلل « ةباحصلا نم رصم لخد نميف ةباحسلا رد

 . ةرهاقلاب ةيفاقثلا

 . توريب « ركفلا راد « يطويسلل « روثأاملااب ريسفتلا يف روئنملا ردلا

 ةيملعلا بتكلا راد « رجح نبال « ةنماثلا ةئملا نايعأ ف ةنماكلا رردلا

 ةبيط راد « دادحلا دومحب دادعإ « ناهبصألا ةنسلا ماوقل « ةوبنلا لئالد

 ضايرلاب
 « ةيملعلا بتكلا راد « يجعلق يطعم لادبع قيقحت « يقهيبلل « ةوبنلا لئالد

 ٠ . توريب

 نب دمحم قيقحت « يطسقرسلا تباث نب مساقلل « ثيدحلا بيرغ يف لئالدلا

 . ضايرلاب ناكيبعلا ةبتكم « صانقلا هللادبع

 رادلا ؛ نسحلا كرام لا دعس قيقحت « يبالودلل « ةرهاطلا ةيرذلا

 تيوكلاب ةيفلسلا

 . دنهلاب ةيملعلا رادلا ريوصت « ميعن يبال « ناهبصأ رابخأ ركذ

 وبأ مامألا هباحصأ نم مهكردأ نمو « ةدنم نب هللادبع يبأ ظفاحلا مامألا ركذ

 ع ييدملا ىسوم يبا جيرخت « لالخلا كلم لادبع نب نيسحلا هللادبع

 . توريب « ةيمالسألا رئاشبلا راد « يربص نسح رماع قيقحت
 . ةمركملا ةكمي ىرقلا مأ ةعماج « دارملا قيقحت « يسافلل دييقتلا ليذ



 يف فاقوألا ةرازو عبط « ثيللا وبأ دمحم « قيقحت « يرسلا نب دانهل « دهزلا

 رطق

 ةيفلسلا اردلا « ديمح لادبع يلع لادبع قيقحت « مصاع يبأ نبال دهزلا

 . دنهلاب

 رئاشبلاا راد « يربص نسح رماع عمج « دنسملا يف دمحا نب هللادبع دئاوز

 . توريب يف ةيمالسألا

  يمالسألا برغلا راد « رداقلادبع قفوم قيقحت « مكاحلل يزجسلا تألاؤس

 توريب

 « ةيمالسألا رئاشبلا راد « يربص نسح رماع قيقحت « دمحأ مامالل مرثألا تالؤس

 . توربب

 ميق لا نبا راد « ناطحقلا ديعس دمحم قيقحت « دمحأ نب هللادبعل « ةنسلا

 مامدلاب

 . ايروس « صمح « ساعدلا تزع قيقحت « دواد يبأ ننس

 ةرهاقلا « يبابلا ىسيع ةعبطم « يقابلادبع داؤف دمحم قيقحت « ةجام نبا نئس

 « يلحلا يببلا ىسيع ةبطم « هريغو « ركاش دمحأ قيقحت « يذمرتلا نئس

 ةرهاقلا

 « نساحملللا راد « يناميلا مشاه هللادبع حيحصت « نيطقرادلا ننس

 . ةرهاقلا

 . دنهلا « يقهيبلل « ىربكلا ننسلا

 ءةلاسرلا ةسسؤم « طووانرألا بيعش قيقحت « يئاسنلل « ىربكلا ننسلا

 . توربيب

 تاعوبطم للا ةبتكم « ةدغ وبأ حاتفتلادبع ميقرت « ىرغصلا يئاسنلا ننس

 . بلحب « ةيمالسألا

 « يعيمصلا راد « ديمح لا هللادبع نب دعس قيقحت « روصنم ديعس ننس

 ضايرلاب



 و١١

١٠٠١ 

 « يلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم « هناوخإو اقسلا ىفطصم قيقحت « ماشه نبا ةريس | 7

١ 

6 

 ه١١

- 
١ 

 م١١4

١8 

١٠١ 

١1١ 

 ؟ ١1١

١١ 

١15 

 الذل ن

 . ةرداق لاي كامح نبا راد  يورج ٠ مم حصص جرش

 ١

 8 ضايرسلاب ةبيط راد « يرمعسلا مركأ قيقحت « طايخ نب ةفيلخ ء تاقيطسلا |

 ع
 ةلاسرلا ةسسؤم « نيققحملا نم ةعامج قيقحت « يبهذلل « ءالبنلا مالعأ ريس 1

 . توريب «

 « ركفلاا راد « راكز ليهس قيقحت « قاحسإ نب دمحم ,« يزاغملاو ريسلا

 . تاوربب

 . ةرهاقلاب

 . توريب « ةيملعلا بتكلا راد « يواحطلل « راثألا ناعم حرش
 ةيناثلا ةعبطلا « يسافلا نيدلا يقتل « مارحلا دلبلا رابخأب مارغلا ءافش

 . ةمركملا ةكمم ةثيدحلا ةضهنلا ةعبطم « ةققحملا

 . توريب « يمالسألا برغلا راد « لحف نيساي رهام قيقحت « يذمرتلل ؛ لئامشللا |
 توريب « يمالسألا بتكم لا « يمظعألا ىفطصم دمحم قيقحن « ةعزخ نبا حيحص |

 8 . ةرهاقلاب ةيفلسلا ةعبطلا « يرابلا حتف عم عبط « يراخبلا حيحص

 . ةرهاقلاب يلحلا يابسلا ىسيع « يقاب لادبع داوف دمحم قيقحت « ملسم حيحص |

 (ةةيملعلا بتكلا راد « يجعلق يطعم لادبع قيقحت « يليقعلل « ءافعضلا |

 . تاوربب

 ماسقألا ىلا اضيأ تعجرو « رداص راد « دعس نبال ىربكلا تاقبطلا
 ةبتكم « يملسلا لماص دمحمو « يملسلا زيزعلادبع قيقحتب« ةلمكملا

 . فئاطلا قيدصلا

 ةسسؤم « يشولبلا روفغلادبع قيقحت « ناهبصأب نيئدحملا تاقبط

 توريب « ةلاسرلا

 سيردإ دمحم نب هللا ءاضر قيقحت « نايح نبا خيشلا يبال « ةمظعلا
 . ضايرلاب ةمصاعلا راد ؛ يروفكر ابملا
 . توريب « ةلاسرلا ةسسؤم « ةدامح قوراف قيقحت « يئاسنلل « ةليللاو مويلا لمع



 « ةيملعلا بتكلا راد ريوصت « يرزجلا نبال « ءارقلا تاقبط ف ةياهنلا ةياغ

 توربب

 ىرقلا ما ةعماج « يوابزعلا ميركلادبع قيقحت « يباطخلل « ثيدحلا بيرغ

 . ةمركملا ةكع

 « ديسلا ىلع نيدلا زع قيقحت « لاوكشب نبال « ةمهبملا ءامسألا ضماوغ

 . توريب « بتكلا ملا ع

 « نوماملا راد « ينارهزلا قوزرم قيقحت « يعفاشلا ركب يبأل « تايناليغلا

 قشمد

 ةبتكم « يبايرفلا رظن قيقحت « ةدنم نبال « باقلألاو كلا يف بابلا حتف

 . ضايرلاب رثوكلا

 . ةرهاقلاب ثيدحلا راد « دامح نب ميعنل « نعفلا

 . توريب « ةيملعلا بتكلا راد « يمليدلل « سودرفلا

 راد « ليقعلا دمحم نب حلاص قيقحت « ميعن يبال « ةعبرألا ءافلخلا لئاضف

 . ةرونملاا ةنيدملااب « يراخبلا

 برغملاب ةفاقثلا راد « ةدامح قوراف قيقحت « يئاسنلل « ةباحصلا لئاضف

 . توريب ء«ةلاسرلا ةسسؤم « يدابازوريفلل ء« طيححم لا سوماقلا

 . توريب « ركفلا راد « يدع نبال ء« لاجرلا ءافعض يف لماكلا

 ع« يمظعألا نمحر لا بيبح قيقحت « يمثيهلل « رازبلا دئاوز نع راتسألا فشك

 . توريب « ةلاسرلا ةسسؤم

 «ةلاسرلا ةسسؤم « يدنهلا يقتملل « لاعفألاو لاوقألا ننس يف لامعلا رتك

 توريب



 . دنهلا « يملعملا قيقحت « يراخبلل « نيكلا

 | . توريب « مزح نبا راد « يبايرفلا رظن قيقحت « يبالودلل « ءامسألاو كلا
 ةيمالسألا ةعماجلا « يرقشقلا ميحرلادبع قيقحت « ملسمل « ءامسألاو كلا

 . ةرونملا ةنيدملااب

 . ةرهاقلاب فراعملا راد « روظنم نبال « برعلا ناسل

 . دنهلا « رجح نبال « نازيملا ناسل

 برغلا راد « رداقلادبع قفوم قيقحت « ئطقرادلل ؛ ملتخملاو فلتؤملا

 ش . توريب « يمالسألا

 راد « نديآ قداص دمحم قيقحت « يدادغبلا بيطخلل « قرتفملاو قفتملا

 . قشمد « يرداقلا

 . بلحب يعولا راد « دياز دومحم قيقحت « نابح نبال « نيحررجملا

 « ريذن سودقلادبع قيقحت « يمثيهلل . نيمجعملا دئاوز يف نيرحبلا عمجم

 . ضايرلاب دشرلا ةبتكم

 . توريب « يبرعلا باتكلا راد « يمثيهلل « دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم

 ةرئاد « يدنهلا رهاط دمحم « رابخألا فئاطلو ليرتتلا بئارغ يف راونألا راحب عمجب
 . دنهلاب ةينامثتعلا فراعملا

 ةبتكم « شيهد نب كلم لادبع قيقحت « يسدقملا ءايضلل « ةراتخمسلا

 . ةمركملا ةكمم, ةثيدحلا ةضهنلا

 توريب « ةلاسزلا ةسسؤم « طووانرألا بيعش قيقحت « دواد يبال « ليسارملا

 عباطم « يغلادبع سايلا دمحم « ةرونملا ةنيدملاا يف ةيرثألا دجاسملا

 ةنيدملاب ديشرلا

 . ةرهاقلاب نآرقلا ةبتكم « ديسلا يدمحب قيقحت «يطئارخلل « قالخألا ءىواسم

 . دنهلا « يروباسينلا مكاحلل « نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 ةدج « قورشلا راد « رابلا يلع دمحم « ييفوسلا داحتألا يف نوملسملا

 ةرهاقلا « رجه راد « يكرتلا هللادبع قيقحت « يسلايطلا دواد يبأ دنسم



 . دنهلاب ةينامثعلا فراعملا ةرئاد « ةناوع يبأ دنسم

 . قشمد « نومأملا راد « دسأ نيسح قيقحت « يلصوملا ىلعي يبأ دنسم|

 فلا ةققحملا ةعبطلا ىلا اضيأ تعجرو « توريب ؛« رداص راد « دمحأ دنسم| ١

 . توريب ء« ةلاسرلا ةسسؤم « طووانرألا بيعش خيشلا اهيلع فرشأ

 ةنيدم لاب ناميألا راد « يشولبلا روفغلادبع قيقحت « هيوهار نب قاحسإ دنسم| 7

 ةرونملا

 أ ضايرلاب نطولا راد « ديرف دمحأو « يزازعلا لداع قيقحت « ةبيش يبأ نبا دنسم| 6

 |نيز نمحرلا ظوفحم قيقحت « راخزلا رحبلا : ىمسملا « رازبللا دنسم| 5

 | . ةرونملا ةنيدملاب « مكحلاو مولعلا ةبتكم « هللا

 ةكرشلاو « توريب يف ليجلا راد « نيثحابلا نم ةعامجل ؛« عماجلا دنسم ضا| 6٠ه

 . تيروكلاب ةدحتملا ْ

 أ . توريب « بتكسلا ملاع ؛ يمظعألا نمحرسلا بيبح قيقحت « يديمحلا دنسم

 امك « ةرهاقلاب ةينفلا ةعابطلا « ينامي مشاه هللادبع ميقرت « يمرادلا دنسم

 . توريب « مزح نبا راد « دسأ نيسح اهققح يلا ةعبطلا ىلا تعحجر

 . ةرهاقلا « ةبطرق ةسسؤم « يلع نميأ قيقحت « ينايورلا دنسم

 توريب « ةلاسرلا ةسسؤم « يفلسلا يدمح قيقحت « يناربطلل « نييماشلا دنسم

 هل لادبع قيقحت « هنم ىقتتنملا وهو « يزجسلا جلعدل « نيلقملا دنسم

 . تيوكلاب ىصقألا راد « عيدجلا فسوي
 أ ءبتكلا ملاع « ليلخ دومحمو يئارهاسلا يحبص قيقحت « ديمح نب دبع دنسم ١5١

 0 . تاوربب

 يدهم لادبع قيقحت « تايدعجلا وهو « يوغبلل « دعجلا نب يلع دنسم| 6

 . تيوكلاب « حالفلا ةبتكم « رداقلادبع

 . توريب « رداص راد « نابح نبال « راصمألا ءاملع ريهاشما| 6

 . دنهلاب ةيفلسلا رادلا « ةبيش يبأ نبا فنصم ١54

 . توريب « يمالسألا بتكملا « يمظعألا قيقحت « قازرلادبع فنصمأ 6



 مينغ قيقحت « رجح نبال « ةينامثلا ديناسملا دئاوزب ةيلاعلا بلاطملا ١ك

 . ضايرلاب نطولا راد « هبحاصو سابع
 راد « بارش نسح دمحم دمحم « ةريسلاو ةنسلا يف ةريثألا م لاعملا

 قشمد « ملقلا

 يزوجلا نبا راد « نيسحلا ميهاربا نسحم لادبع قيقحت « يبرعألا نبا مجعم

 مامدلاب

١ 

 0 ع

 . توريب ء ةلاسرلا ةسسؤم « يرمدت رمع قيقحت « عيمج نبا مجعم م 0 ع
 ةراد « لدينج نب دعسل « يراخبلا حيحص يف اهركذ دراولا ةنكمألا مجعم | ١

 . ضايرلاب زيزعلادبع كلملا

 نسسح ملاادبعو « هللا ضوع قراط قيقحت « يناربطلل « طسوألا مجعملاا

 . ةرهاقلاب « نيمرحلا راد « ييسحلا

 . توريب « رداص راد « يومحلا توقايل « نادلبلا مجعم

 . قشمد « رئاشبلا راد « نيدلا يفت ءافو قيقحت « ركاسع نبال « خويشلا مجعم

 ةبتكم « يتارصملا ملاس نب حالص قيقحت « عناق نبال « ةباحصسلا مجعم
 . ةرونملا ةنيدمللاب ءابرغلا

 ةبتكم « يطيقتشلا دمحت نب نيمألا دمحم قيقحت ١ يرغبلل « ةباحصلا مجعم

 - - - - هكا ل1 < 2 سا سا سا سا سا سا سا 1 ا

 يل 6 اهي م4 مح

 . تيوكلاب نايبلا

 ةرازو « يفلسلا ديجم لادبع يدمح قيقحت ؛ يناربكلل « ريبكلا مجعملا

 دادغبب فاقوألا

 راد « يدالبلا قتاعل « ةيوبنلا ةريسسلا يف ةيفارغجلا ملاعملا مجعم

 . ةكم

 ةسسؤم « ريرمأ دومحم روكش دومحم قيقحت « رجح نبال « سرهفملا مجعملا
 . توريب « ةلاسرلا

 « هريغو سيسنأ ميهاربا مهنم ؛ نيفلؤملا نم ددعل « طيسولا مجعملا لح

 . ةيناثلا ةعبطلا



 . ضايرلاب نطولا راد « يزازعلا لداع قيقحت « ميعن يبأل « ةباحصلا ةفرعم

 ةسسؤم « يرمعلا مركأ قيقحت «٠ نايفس نب بوقعيل « خيراتلاو ةفرعملا

 . توريب ء«ةلاسرلا

 ( ةيملعلا بتكلا راد « نوفلخ نبال « ملسمو يراخبلا خويشب ملعملا

 . توريب

 . رتع نيدلا رون قيقحت « يبهذلل « ءافعضلا يف نيغملا

 ؛ عيدجلا فسوي نب هللادبع قيقحت « يلصوملا ىلعي يبأل « ديرافملا

 . تيركلاب ىصقألا ةبتكم

 « نسح يجان قيقحت « يومحلا تروقايل « بسنلا ةرهمج نم بضتقملا

 . توريب « تاعوسوملل ةيبرعلا رادلا |

 ةعماجلا « دارملا حلاص دمحم قيقحت « يبهذلل « كلا درس يف ئتقملا

 . ةرونملا ةنيدملااب ةيمالسألا

 دمحم مامألا ةعماج « رداقلادبع قفوم قيقحت « يناعمسلا خويش نم بختنملا

 ٠ . ضايرلاب ةيمالسألا دوعس نب
 . توريب « ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم « دوراجلا نبا ىقثنم

 توريب « ةيملعلا بتكلا راد « جاجحلا نب ملسمل « نادحولاو نادرفنملا

 ةلاسرلا ةسسؤم « معنم لادبع ركاشل « ةباصألا يف رجح نبا ظفاحلا دراوم

 توريب ؛«

 « يملعم لاا قيقحت « يدادغبلا بيطخلل « قيرفتلاو عمجلا ماهوأ حضوم

 . دنهلا

 « يلحلا يبابلا ىسيع ةبتكم « يقابلادبع داؤف دمحم قيقحت « كلام أطوم

 . ةرهاقلا

 « يريدسلا دمحم زيزعلادبع قيقحت « رجح نبال « باقلألا يف بابلألا ةهزن

 . ضايرلا « دشرلا ةبتكم

 . ةرونملا ةنيدملا « يليحرلا قيقحت « رجح نبال , ركفلا ةبخن حيضوت يف رظنلا ةهزن



 فراعمملا راد « لاسنفورب يفيل قيقحت « يريبزلا بعضمل « شيرق بسن

 ةرهاقلاب

 . ةرهاقلاب نوماملاا راد « يعليزلل « ةيادهلا ثيداحأ جيرخت يف ةيارلا بصن

 يسدقم لا ءايضلل « باقعلاو مثنألا نم هيفامو باحصألا بس نع يهنلا

 . تيوكلاب ةبورعلا ةبتكم « بيحب نيدلا يبحم قيقحت

 « ةسلاسرلا ةسسؤم « حلاص ميهاربا قيقحت « يطئارخلل « نانجلا فتاوه

 توريب

 « ةيمالسألا رئاشبلا راد « يربص نسح رماع عمج , دمحأ دنسم يف تاداجولا

 . ثتوريب

 نيدلا يبحم دمحم قيقحت « يدوهمسلل « دو ىفطصملا راد رابخأب ءافولا ءافو

 . توريب « ثارتلا ءايحإ راد « ديمح لادبع



 تاعوضوملا سرهف -1

 عوضول
 دبعم دمحأ روتكدلا ذاتسألا ةليضفل ميدقت

 ةباحصلا لئاضف نم

 ديهمت

 مهتلادعو « مهلضفو « ةباحصلا فيرعت يف ةملك : لوألا لصفلا

 ناثحبم هيفو : يناثلا لصفلا

 روطس يف ةدنم نبا مامألاب فيرعتلا : لوألا ثحبملا

 اهيلا لحر يلا دالبلا : يناثلا ثحبملا

 ةباحصلا ةفرعم باتك يف ةدنم نبا خويش : ثلاثلا لصفلا

 ةدنم نبال « ةباحصلا ةفرعم باتك نع ةسارد : عبارلا لصفلا

 هفلؤم ىلا هتبسن تابثإو « باتكلا ناونع قيثوت : لوألا ثحبملا

 هباتك يف ةدنم نبا جهنم : يناثلا ثحبملا

 باتكلا اذه يف هدراوم : ثلاثلا ثحبملا

 ةدنم نبال ةباحصلا ةفرعم باتك ةيمهأ : عبارلا ثحبملا

 ةيطخلا ةخسنلا فصو : سداسلا ثحبمللا

 باتكلا قيقحت يف هتكلس يذلا جهنملا: عباسلا ثحبملا

 قيقحتلا يف ةدمتعملا باتكلا عطق نم روص

 ##اققحم ةباحصلا ةفرعم باتك



 تايآلا سرهف ١-

 ةدنسملا ةيوبنلا ثيداحألا سرهف ١-

 راعشألا سرهف -

 نادلبلاو نكامألا سرهف -ه

 صنلا يف ةدراولا بتكلا سرهف -5

 تايباحصلاو ةباحصلا سرهف -ا/



 باتكلا اذه ققحمل ةيتاذلا ةريسلا

 . م1١©9/ ةنس دادغب يف دلو ؛ةروهشملا ةيبرعلا ةليبقلا ميمت ينب نم ؛ يميمتلا يربص نسح نب رماع وه ©

 ؛ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلاب قحتلا مث ,دادغب يف يمالسإلا يملعلا دهعملا يف ىلوألا هتسارد سرد «

 ىلع اهنم لصحف ةمرككملا ةكمب ىرقلا مأ ةعماجب هتسارد لصاو مث ,1417/8 ةنس ةعيرشلا ةيلك نم جرختو

 . ١985 ةئنس هاروتكدلا ىلع اًضيأ اهنم لصح مث ,1948 ةنس زيتسجاملا ةداهش

 (19/45 ةنس ذنم ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ةعماجب بادآلا ةيلكب ةيمالسإلا تاساردلا مسقب سيردتلا أدب ©

 تاساردلا مسق ةسائر دلقت مث 1491 ةنس ذاتسأ ةجرد مث ,كراشم ذاتسأ ةجرد ىلإ اهب ىقرت مث

 . نوناقلاو ةعيرشلا ةيلك ىلإ مسقلا لقن نا دعب ةيمالسإلا

 . ةذتاسألا نم ديدعلل ةيملعلا تايقرتلا اذكو ,ةفلتخم تاعماجل ةيملعلا لامعألا نم ديدعلا ميوقت يف مهاس ©

 . اهجراخو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود لخاد يف ةيملعلا تاءاقللاو تاودنلا ضعب يف كراش ©

 . اهعيمج تعبُط دقو «:ةرشع ىلع ديزت ,ثوحبلاو بتكلا نم اددع فلأ ©

 . عم اهل افشك يلي اميفو ؛ةعوبطم اهلجو ءاباتك نيسمخ ىلإ لصت «ةيفيدحلا ءازجألاو بتكلا تارشع ققح ©

 : اهعبط خيرات

 ١ - ةنس عبط «ينآلفلل .رثألاو نونفلا يف تافنصملا ديناسأ عفر يف رمثلا فطق ١945 .

 . ١9485 ةنس عبط «يبايرفلل ,ةوبنلا لئالد - ؟

 . /١941 ةنس عبط ,يقرودلل .صاقو يبأ نب دعس دنسم - *

 . ١9489 ةنس عبط ,ركاسع نبال ,دنسملا يف لبنح نب دمحأ مهل جرخأ نيذلا ةباحصلا ءامسأ بيترت - 4

 . ١9149 ةنس عبط ,يزوجلا نبال ,قيلعتلا ثيداحأ يف قيقحتلا حيقنت - 3

 ,١9915١ ةنس عبط «ينالجربلل ,.سوفنلا ءاخسو مركلاو دوجلا -

 . ١191١ ةنس عبط ,يركسعلا نب دمحم نب نيسحلا هللا دبع يبأ ثيدح - 7

 . ١995 ةنس عبط ,يسردلل ,نافهللا ةثاغإ يف ءاج امو ناوخإلا جئاوح ءاضق باوث -

 نبال ؛حيحصلا :.هماج يف مهركذ نيذلاسخياشم نم يراخبلا ليعامسإ نب دمحم مهنع ىور نم يماسأ -

 . ١9965 خيراتب ردص ,يدع

 ٠- ةنس عبط يزارلا لضفلا يبأل هتلمحو هتالث صئاصخو هتوالتو نآرقلا لئاضف ١994 .

 ١ - ةنس عبط ,ديعلا قيقد نبال ,حالطصالا نايب يف حارتقالا ١9945 .

 ١ ةنس عبط ,ينيلاملا دعم يبأل ,ةيفوصلا خويش يف نيعبرألا باتك /١991 :

 ١- ةنس ردص ,فيرطغلا نب دمحا يبأ مامالا ثيدح ١991 .

 ١- ةنس ردص .ءىرقملا نمحرلا دبع ىبأ ثيدخ نم ١9494 .

 حل



 ,يسوطلا دمحم نب ديؤملا نسحلا يبأل ,ةيباحصو ايباحص نيعبرألاو نيعبرألا خياشملا نع نيعبرألا باتك -
 : ش . 19948 ةنس عبط

 . ١498 ةنس عبط ,قاحسإ نب لبنح يلع يبأل ,نتفلا -5

 /١١- ةنس عبط .قاحسإ نب لبنح ءزج ١9948 .

 . ١996 ةنس عبط ,نارمع نب ىفاعملل ,دهزلا -4

 . ١9448 ةنس عبط ,يلصوملا نارمع نب ىفاعملا دئسم -8

 ٠ ةئس عبط ,يدادغبلا بيطخلل ,قئاقرلاو دهزلا باتك نم بختنملا 7٠٠١ .

 ١- خيراتب عبط ,يدادغبلا بيطخلل .لالهلا يئارت يف رمع نبا ثيدح قرط 73٠٠٠١ .

 . 7٠٠٠ ةنس عبط ,ةبورع يبأ نب ديعسل .كسانملا 5

 . 5٠٠٠١ ةدس عبط ,سنوي نب جيرسل .ءاضقلا -
 . 7٠١1١ ةنس عبط .يزارلا متاح يبأل . دهزلا باتك نم -؟ 5

 ردص ,ناكمح نبا يلع يبأل , يخركلا فورعمو مصألا متاحو يعفاشلا نع تاياكحلاو رابخألاو دئاوفلا "©

 .؟66931٠5 ةنس

 ٠٠٠١1 ةنس ردص ,يناهبصألا ميعن يبأل ,نيقفانملا تعنو قافنلا ةفص -5

 . 5٠٠١5 ةنس عبط ,يدادغبلا ظعاولا نوعمس نبا يلامأ - 7

 ,٠.١57 ةنس عبط ,يرصبلا يكتعلا ريبزلا نب ةعاجم ثيدح نم -8

 . 5٠١5 ةنس ردص ,.هخويش نع عناق نب يقابلا دبع ثيدح نم -4

 ٠-- ةنس عبط ,ةمارك نب نامثع نب دمحم ثيدح نم ٠٠٠١5 .

 ١" ؟ ةنس عبط :يناربطلل .ءاخسلاو دوجلا باتك يف تادايزلا 5٠٠ .

 . 7٠6٠١84 ةنس ردص ,لبنح نب دمحأ هللا دبع ابأ مرثألا ءىناه نب دمحم نب دمحأ يبأ تالاؤس نم -”؟

 . 7٠١4 ةنس ردص ,هخويش نع ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم رفعج يبأ لئاسم -"1*

 . ٠٠١4 ةنس عبط ,يسدقملا قيرز نبال .ناسلا باتك يف ينطقرادلا هيف ملكت نم -"

 . 3٠١ 4 ةنس عبط .يدرورهسلا دمحم نب رمع ةخيشم -" 5

 . 7٠٠ 5 ةدسردص .ةملسم نبال ,.يدادغبلا ةخيشملا -”ه

 . 7٠٠٠١4 ةنس عبط .يتللا نبا ىجنملا يبأ ةخيشم 5

 . 7٠٠١8 ةنس عبط ,ينيدملا ىسوم يبأل ,هدنم نبا مامالا ركذ -"1/

 . ٠٠١ 4 ةنس عبط ,ةيدامعلا نبال . ثيدحلا لها ةفحت -

 . 5٠١ 54 ةنس ردص .يروثلا نايفس مامالا ثيدح نم -48

  -4٠ةدس ردص .مرثألا ركب يبأ ننس 5 5٠٠١ .

 بر



 . 5٠٠١8 ةنس ردص ,ينيوزقلا نيدلا جارس ةخيشم -5

 . 5٠٠8 ةنس ردص ,يكلاملا ليعامسإ يضاقلل :نآرقلا ماكحأ -؟

 . ©5٠6٠ ةنسردص ,يركسعلل ةريره يبأ دنسم -4

 . 7٠٠98 ةدس ردص ,يذورملل ,مهقالخأو خويشلا رابخأ -4 غ

 . اذه انباتك وهو .هدنم نبال ,ةباحصلا ةفرعم - ه

 . دادعإلا تحت لازام ,يسلدنألا يعزانقلا فرطملا يبأل ,أطوملا بيرغ -5

 . دادعإلا تحت ,كرابملا نب هللا دبعل ,دهزلا ا

 . دادعإلا تحت ,دمجا مامالل .دهزلا -4

 . دادعإلا تحت ,ليلخ نبا مجعم -8

 ٠  -6دادعالا تحت ,يماحشلا رهاط نب رهاز مساقلا يبأل ,تايهلالا ثيداحألا .

22 


